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Nářadí, chemie, pracovní oblečení
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DIAGNOSTICKÉ VYBAVENÍ



DOPLŃKY

SOUPRAVA PRO PRŮBĚŽNOU ANALÝZU OBSAHUJE
007935901080
	 1 měřicí svorku 20/60A

 1 měřicí svorku 600A

 1 adaptér na zkoušení   
pojistky 308B

 1 adaptér na zkoušení   
pojistky 307C

 2 svorky akumulátoru

Sada koncovek do osciloskopu FLEX
007935901090
	 1 černý vodič ukončený jehlou

 1 červený vodič ukončený  
jehlou

 1 malá červená svorka-krokodýl

 1 malá černá svorka-krokodýl

 1 tlumivka 20:1

 1 velká červená svorka-krokodýl

 1 velká černá svorka-krokodýl

 1 univerzální vodiče 1 .5mm

 1 univerzální vodiče 2 .3mm

Tester Flex 
007935800080

TECHNICKÉ PARAMETRY:
 Displej 3” 
 DOSTUPNÝ SOFTWARE CAR/TRUCK/BIKE 
 DOSTUPNÉ POSTUPY MAGNETI MARELLI
 BEZDRÁTOVÁ KOMUNIKACE
 MAGNETI MARELLI +PLUS KNOW HOW
 Lehká a kompaktní konstrukce

      s ochranným protiskluzným
      povrchem, který tlumí nárazy

 Integrovaný displej, který usnadňuje
     práci se zařízením 

 Vestavěný 2-kanálový osciloskop 
 Vestavěný multimetr
 Připojení přes USB nebo bezdrátově

     – přes Bluetooth 
 Sada softwaru, sada kabelů

      a příslušenství pro využití osciloskopu .

POKROČILÉ FUNKCE:
 kompletní diagnostika: parametry, 

stavy, chybové kódy, aktivace, kódování 
komponentů, technická schémata, 
hlášení, zápis průběhu testů .

Speciální funkce:
 OK, Plus Magneti Marelli know-how, 

funkce Easy Fix a Easy Scope
 Inovativní integrovaný tester – se sériovou 

diagnostikou, multimetrem a osciloskopem 
ve společné schránce

 Funkce záznamu jízdy testovaného 
vozidla 

 Úplný popis chování vozidla uložený  
v testeru

 Možnost opětovné kontroly dříve 
zaznamenaných vozidel

Oscilloscope parameters:

Vybraný technickou akademií Chrysler
jako jediné univerzální zařízení pro školení
diagnostiků v servisech Chrysleru
v celých USA

SOFTWARE OSCILOSKOP
Mathematical functions Reciproca, CH1+CH2, CH1-CH2, CH1xCH2, CH1/CH2

Zoom (10 .000) Maximum, minimum, own measurement

Real time
Maximum, minimum, period, frequency, DC average,
Full cycle, peak-to-peak voltage, AC RMS; falling time,
 rising time; High Pulse, Low Pulse, real RMS

Component analysis Easy Scope includes: technical details, a manual how to check
specific components, automatic oscilloscope settings

Indications Time, amplitude, time and amplitude

Functions FFT Functions, binary CAN signal analysis

RAM buffer for recording
measurements Permanent saving of the displayed window in internal RAM

Logger Saves the test log in the device memory 

Recording and recalling Saves the oscilloscope and multimeter indications
Possibility to recall records for comparison

ZÁKLADNÍ SOUPRAVA  
OBSAHUJE

  1 TESTER FLEX
  1 kabel eobd
  1 prodloužení kabelu eobd
   1 napájecí kabel ke svorkám    

   akumulátoru
 1 kabel osciloskopu s bnc 4mm,    

 2 .7m, červený
 1 kabel osciloskopu s bnc 4mm,    

 2 .7m, modrý
 1 vodič multimetru, černý
 1 vodič multimetru, červený
 1 svorka malá, červená
 1 svorka malá, černá
 1 tlumivka 20:1
 1 sada koncovky vodiče s jehlou
 Hák pro připevnění testeru ve vozidle
 CD/DVD se softwarem
 Návod na rychlý start
 Taška

VOLITELNÉ VYBAVENÍ:
  007935830020 – Síťový napájecí zdroj
  007935901060 - Hák pro připevnění testeru  

  ve vozidle
  007935901070 – Sonda na zkoušení cívek   

  Tester Flex

4

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA



DOPLŃKY

DOPLŃKY

Vozíky s nářadím 
007935830170

USB propojovací kabel
k testeru Logic
007935830180

Sonda k testeru Flex
007935901110

Logic 
007935800010

Diagnostický tester LOGIC je zařízení  určené pro ko-
munikaci s řídící jednotkou ve vozidlech . Ke komu-
nikace je využíván počítač . Možnost připojení k PC 
pomocí Bluetooth, nebo USB, jeli počítač vybaveny 
příslušným konektorem a operačním systémem, 
který je před zprovozněním do PC nainstalován . Te-
ster komunikuje s vozem pomocí EOBD připojení do 
správného terminálu, tento komunikační kabel je v 
ceně diagnostiky . Diagnostiky - Magneti Marelli: Lo-
gic, Flex a Vision pracují pomocí naimportovyných 
dat konkrétní  licence (LKW, PKW, moto, návěsy) . 
Licence je aktivní po dobu jednoho roku, během 
této doby jsou dostupné  aktualizace pomocí inter-
netového připojení . 

Magneti Marelli Logic
 Kompaktní design, navíc chráněn proti nárazu  

 a otřesům s gumovým krytem

 Vestavěný anténní bluetooth 

 Vestavěný multiplekse

 Jasné a snadno použitelný software,  
 k dispozici v polštině .

 V ceně: EOBD kabel, napájecí kabel  
 s cigaretového zapalovače  a baterie,  
 CD se softwarem .

TECHNICKÉ PARAMETRY:

 Procesor, paměť: Fujitsu MB96F543 + Altera  
 EPM77128SQ, 128kB RAM

 Komunikační protokoly: ISO9141, ISO14230,  
 J1850PWM, J1850VPW,
 ISO15765, RS485, CAN C, J2411 Euro 4/5

 Moc: 8 – 36V 
 Multiplekser: 13 x 2 kanály, vestavěný
 Komunikace s PC: Bluetooth, USB
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Sken pomocí VINu
Funkce umožňuje vyhledat konkrétní vozidlo, jeho diagnostiku dle VIN kódu . 

Integrovaná databáze
Integrovaná databáze umožňuje získat další informace o vozu, včetně technických informací . 

Diagnostika vozu
Rychlí způsob kontroly funkcí a dohledání vygenerovaných chyb jednotlivých okruhů . 

Analýza chyb
Umožňuje rychlou hlubší kontrolu fukcí a technických údajů, včetně způsobu, jak problémy řešit .

Vyhledávání náhradních dílů 
Pomocí kódu chybového hlášení, máme možnost vyhledat náhradní díl,
prostřednictvím dostupné databáze . 

Vyhledání náhradního dílu 
Vyhledávání ND pomocí grafické navigace usnadňuje identifikaci a vyhledání . 

Faktury / Účtenky
Aplikace umožňuje vytvářet a tisknout účtenky, nebo faktury za diagnostické kroky,
pro koncového zákazníka .

Objednávka ND

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA
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+ Plus
Program umožňuje náhled živých referenčních parametrů .

Scan DTC
Skenování celého vozidla a všech jeho ovladačů s možností odstranění chyb .

Funkce OK
Umożňuje přímou volbu nejpoužívanějších diagnostických funkcí .
Představuje diagnostiku pro každou filozofii, nPROSTĄ, bezpečné a přesné . 
Nabízí rychlé seřízení pro uživatele, kteří nejsou experti .

Easy Diag
• Výbíráme komponent a poté potvrzujeme “Automaticky dojde k připojení k řídící jednotce
a vygenerování všech dostupných technických informací a podrobnosti o vybrané položce . 
• Z nabídky testů vyberte odpovídající testování a stiskněte tlačítko “test”  všechny parametry se 
automaticky nastaví na testování . Výsledky se zobrazí na stejné stránce - pro rychlou identifikaci
zdroje chyby .

Easy Scope
Užitečná funkce, která obsahuje standardní osciloskop – kontrola průběhu testů senzorů a ostatních 
elektrických komponentů . Testy je možné následně vytisknout .

Centrala TPMS
Možnost propojení s jednotkou TPMS za účelem konfigurace a příadné změny kodu senzorů . 

Vyhledání dle kodu motoru
Umožňuje přesné určení hledaného modelu vybaveného konkrétní řídící jednotkou .

Vyhledávání dle řídící jednotky
Software automaticky identifikuje řídící jednotku, kterou je vozidlo vybaveno, aby nedocházelo k 
problémům se spojením a zobrazením parametrů nebo chybám .

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA
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Vision 
007935800020

TESTER VISION
 Ochrana proti nárazu s integrovaným  

 gumovým krytem

 Dotykový TFT displej 800x600: velikost 8-palců,  
 262 144 barev; Vysoký jas a viditelnost

 Nabíjení vnitřní    
 baterie OBDII nebo     
 z externího zdroje

 Integrovaná     
 bezdrátová síť

 Rozšířený hardware: 3 USB porty, endoskop  
 pro kontrolu úniků CNG / LPG

 Podporované standardy: KL-ISO9141, ISO-  
 14230-K, J1850VPW, J18050PWM, CAN L/H,  
  RS485, ISO 15765, SAE J2610, ISO11992, SAE              
 J2740, SAE J2311, SAE J1939, ISO 11992, RS232,  
 J2534-3

 Osciloskop: 4-kanálový analogový-digitální převodník, pro 
  odběr vzorku 15 MS/s, vertikální rozlišení 8 bitů

 Multimetr: 10 bitů na vertikální rozlišení,   
 elektrická izolace multimetru / osciloskopu

  Diagnostika CAR/TRUCK/BIKE

  Osciloskop: 4-kanálový analogový-digitální  
  převodník

  Magneti Marelli Know-how

  Možnost bezdrátové komunikace

  Roční aktualizace v ceně .

Funkce:
		Diagnóza regulačních parametrů,   

  stav, čtení / mazání chybových kódů,  
  aktivace

	 Kódování, podrobné technické údaje,  
  zprávy o práci, testy úspor

		Silniční test s grafickým   
  zobrazením trendů

		Funkce OK, +Plus Exclusive Magneti Marelli  
  Know-how

		4-kanálový osciloskop v grafické podobě   
  s integrovanou analýzou signálu

		LCD     
  displej

		Zobrazení     
  s endoskopovou sondou    
  navenku  

		Nalezení výstupů pro systémy    
  LPG/CNG i A/C

		Bluetooth připojení k PC    
  pro dálkové ovládání a přenos    
  dat (PASS TRU)

		Integrovaná diagnostika / osciloskop   
    / technická data pro řešení problémů s kódy   
  začínajícími z chyb nebo nesrovnalostí   
  v automatickém nastavení osciloskopu

		Zobrazení možné na výšku    
  nebo na šířku

DOPLŃKY

Dokovací stanice pro zařízení Vision
007935800040

Video endoskopovά sonda
007935911960

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA
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Technická data 

Procesor ARM Stellaris TEXAS LM3S2793 CORTEX-M3 

Rychlost vzorkování 25 MS/s 

Paměť 64 K 

Galvanická izolace ANO 

Počet kanálů 4 

Měřené parametry Napětí, odpor, diodový test

Tolerance 1% 

Vstupní impedance 0 .1 M 

Vstupní signál DC, AC 

Max . vstupní napětí  Max 200 V 

Citlivost 10 kroků 0,1 V/dílek – 20 V/dílek

Odpor 1 Ω /dílek – 100 kΩ/dílek

Měření odporu max . 1 MΩ 



Centrala TPMS

Možnost propojení s TPMS za účelem 
aktualizace kódů nových čidel .

Easy Diag

• Po výběru požadované fukce 
potvrzujeme pomocí kliknutí, následně 
se automaticky otevřou technické ke 
zvolenému elementu .
• Z nabídky testů vyberte konkrétní 
a potvrďte vykonání testu . Všechny 
diagnost . parametry se automaticky 
promítnou do testu . Výsledky se 
zobrazí na stejné stránce .
Účel: rychlá identifikace zamezit 
výměně dobrých komponentů .

Easy Scope

Užitečná funkce nabízející standardní 
oscyloskop u vybraných komponentu 
a čidel . Diagnostikování pomocí 
oscyloskopu nebylo nikdy tak 
jednduché .

Funkce OK

Seznam nejčastěji používaných funkcí . 
Není nutné procházet celé základní 
menu a vyhledávat, jednoduše 
zvolíte hned na počátku OK funkce 
a diagnostika nabídne seznam 
testů nejčastěji zkoušených funkcí . 
Srozumitelné jak pro odborníky,
tak i pro začínající uživatele .

+ Plus

Program umožňuje porovnávat 
reálné aktuální naměřené referenční 
parametry .

Scan DTC

Skenování celého vozidla a všech jeho 
funkcí s možností rychlého dohledání
a odstranění chyb .

Program automaticky identifikuje
řídící jednotku, která může být 
naistalovaná ve voze, aby zabránila 
problémům s interpretací paramerů 
a chyb .

Umožňuje přesné určení daného 
vozu dle zadaného specifického kodu 
motoru .

Vyhledání
dle kodu motoru 

Vyhledávání
dle řídící jednotky 

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA
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007935800170

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA

Výběr vozidla
Značky a model vozidla
probíhá rychle na základě 
registrace vozidla nebo
VIN číslo .

Flex star je moderní diagnostika, která 
spojuje diagnostický software tester Flex 
s technickými daty a  platformou údržby  
pro koncové zákazníky.

Umožňuje vybrat vozidlo na základě výběru značky/
modelu stejně jako hledání podle VIN kódu,  nebo čísla 
motoru . Hloubková analýza chybových kódů, spolu se 
schopností zobrazit schémata zapojení a osciloskop 
Diagnostika umožňuje přístup  komplexním způsobem a 
rychlé opravy elektronických součástek .
Vyhledávání  se provádí pomocí uživatelsky přívětivého 

grafického rozhraní pro obě diagnostické části a 
vyhledávání náhradních dílů, na základě údajů z více než 
450 výrobců . Flex Star umožňuje rychle prohledávat kódy 
DTC, jejich analýza a automatický přechod do databáze 
s informacemi o dílech, které jsou nezbytné pro opravy a 
odstraňování závad, provozní hodiny . Pak umožňuje tisk 
příjemky nebo faktury . 
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Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA

Sken pomocí VINu
Funkce umožňuje vyhledat konkrétní vozidlo, jeho diagnostiku dle VIN kódu . 

Integrovaná databáze
Integrovaná databáze umožňuje získat další informace o vozu, včetně technických informací . 

Diagnostika vozu
Rychlí způsob kontroly funkcí a dohledání vygenerovaných chyb jednotlivých okruhů . 

Analýza chyb
Umožňuje rychlou hlubší kontrolu fukcí a technických údajů, včetně způsobu, jak problémy řešit .

Vyhledávání náhradních dílů 
Pomocí kódu chybového hlášení, máme možnost vyhledat náhradní díl,
prostřednictvím dostupné databáze . 

Vyhledání náhradního dílu 
Vyhledávání ND pomocí grafické navigace usnadňuje identifikaci a vyhledání . 

Faktury / Účtenky
Aplikace umožňuje vytvářet a tisknout účtenky, nebo faktury za diagnostické kroky,
pro koncového zákazníka .

Objednávka ND
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Software PC
Prostřednictvím tohoto programu můžete : provádět aktualize, 
procházet datab . uložených zákazníků, ukládat a následně procházet 
provedené úkony .

DOPLŇKY

 007935910260  
Licence Tpms Connect Evo

 007935910255  
Roční předplatné aktualizací

 007935900395  
OBD kit pro tester TPMS Evo

 007935910270  
Licence Tpms Connect Evo Obd

 007935910245 
Roční předplatné aktualizací 
Tpms Connect Evo Obd

UNIVERZÁLNÍ SENZORY

	007935340000		
TPMS senzor EZ 2 .0 
gumový 

	007935340010		
TPMS senzor EZ 2 .0 hliníku 
s nastavitelným úhlem 40 
stupňů 

TPMS  
Connect EVO 
007935900385
Zařízení pro obsluhu
senzorů tlaku v pneumatikách
(funguje s licencí 007935910260 
nebo 007935910270)

TPMS CONNECT:

Funkcje:

Podporované značky:

   Testování  funkcí  aktivních senzorů tlaku v pneuma-
tikách . Tímto způsobem je možné testovat tlak, teplotu 
a kapacitu baterie . Tímto způsobem je možné otestovat 
vozidlo ještě před samotnym přijetím do servisu

   Identifikace ID čísla senzoru bez nutnosti 
demontaże pneumatiky

  Umožňuje bezdrátovou kontrolu  
fungování systému thenTPMS  
i po dokončení výměny  
pneu

   Usnadňuje komunikaci  
ECU s TPMS během servisního  
zásahu

   Wireless measurement of temperature 
and pressure in tyres

   It facilitates car servicing activities related 
to wheels and the TPMS system through 
indicating the torque for tightening the 
sensor to the wheel and valves

   

 TEST, KLONOVÁNÍ ČIDEL: Funkce testování vozidla umožňuje zkontrolovat správnou funkci čidel 
a jejich baterií během přijetí vozidla do servisu (před zahájením jakéhokoli zásahu) - umožňuje 
uložení a vytištění zpráv ze zkoušek pro zákazníky (pomocí PC) . 

  DIAGNOSTIKA OVLADAČE TPMS: Možnost kontroly chyb
      a příčin případného rozsvícení kontrolky TPMS na palubní desce,
      bezdrátové měření teploty a tlaku v pneumatikách, identifikace ID
      čidel bez jejich demontáže .

  TECHNICKÉ INFORMACE: Usnadňuje obsluhu vozidla v rozsahu zásahů souvisejících s koly a 
systémem TPMS, udává utahovací moment čidla ke kolu a ventilům, udává tlak v pneumatice

      a umožňuje kontrolu kódů čidel tlaku jako náhradních dílů .

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 .
Nákladní: Renault, Man, Mercedes-Benz . Druhy čidel: Beru, Continental-SiemensVDO,
Entire -TRW, Lear, Pacific, Schrader, Alligator, Huf, EU-PRO/T-PRO .

OD ROKU 2012 JE SYSTÉM TPMS INSTALOVÁN
DO NOVÝCH MODELŮ 

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA

Set s komunikačním kabelem
umožňuje propojení přímo s řídící jednotkou
a tímto způsobem je možné identifikovat
ID jednotlivých pozic, pozměňovat je,
nahrazovat a ukládat  
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OBD Road 
007935800050

Parametry protokolování a chyby EOBD

Funkce: 
	 Přenos dat z paměti

      zařízení a podrobná analýza
      chyb/spotřeby .

 Analýza jízdního stylu   
ve smyslu spotřeby paliva a konfrontace dat  
po opravě vozidla .

 Systém kontroly jízdy s akustickou
      signalizací chyb řidiče v reálném čase
      s mo žností konfigurace prostřednictvím
      PC (např . příliš prudké zrychlení, překročení   

nastavené rychlosti apod .)

 Verifikace parametrů důležitých pro  
diagnostiku palivových systémů LPG/CNG .

 Možnost vytištění zprávy o sledovaném 
vozidle .

 Možnost nastavení doby vzorkování 
prostřednictvím PC .

 Vizualizace/mazání chyb  
(mimo P1XXX), funkce Freeze Frames -  
grafická analýza skutečných  
parametrů

 Funkce ECO-DRIVE pro řádné řízení 
jízdního stylu .

OBD - Road
	 Vnitřní paměť 4 Mb pro 

zaznamenávání dat

   Dokáže zaznamenávat 8 parametrů 
s dobou vzorkování 5 sekund po  
dobu 170 hodin

  Dvoubarevná LED dioda (červená/zelená) 
pro signalizaci stavu zařízení

  Akustická signalizace pro důležité   
události (chyby, naprogramovanéfunkce, 
apod .)

  Komunikační protokoly: SAEJ1850VPW, 
SAEJ1850PWM, ISO 9141, ISO 14230, ISO 
11898 CAN

  Port USB 2 .0 pro připojení PC

  Aktualizace přístroje prostřednictvím internetu

  Kompatibilní s operačními systémy Windows 
XP, Vista a Windows 7 (32 bitů a 64 bitů)

  Podporované napájecí napětí 12 a 24 V 
(použití pro nákladní vozy a autobusy)

  Lithiová baterie s možností dobíjení 
prostřednictvím zásuvky EOBD

  Systém ochrany proti odpojení zařízení  
od zásuvky EOBD

		Rozměry: 43,50 x 22,50 x 25,15 mm  
Hmotnost: 20g 

 Provozní teplota: -40oC a +85oC

Vybavení a doplňky pro testery

Akcesoria Flex Vision Body Logic
007935900440 - DM01 Kabel s adapterem

007935900450 - DM02 - Kabel pro zapojení Tester Tech/Texa PKW

007935900460 - DM03 - Kabel pro zapojení Tester Tech/Texa LKW

007935911540 - DM04 - Adaptér Brain Bee

007935911530 - DM05 - Adaptér ProTech 

007935911900 - DM06 - Adaptér Motorscan

007935911910 - DM07 - Adaptér SPX 

007935901080  Sada Cęg amperometrického osciloskopu FLEX 

007935901100  Dokovací stanice pro zařízení tester Flex

007950006420 Zařízení Bluetooth

007935830020 El . napájení

007935900550 641 Diagnostický kabel EOBD

007935830180  USB kabel pro Logic

007935830185 Přechod USB/ST do HW9

007935800040 Dokovací stanice

007935912010 karta SD 16GB 

007935912000  SD karta pro tester Smart

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA



SADA KABELŮ PRO EVROPSKÉ VOZY
007935900390

Diagnostický kabel Ford 3-5 Pin 007935900490

Diagnostický kabel Renault 12 Pin 007935900530

Diagnostický kabel PSA 30 Pin 007935900560

Diagnostický kabel Mercedes 007935900590

Diagnostický kabel Iveco Daily 007935900620

Napájecí kabel baterie 007935900470

Diagnostický kabel Opel 007935900520

Diagnostický kabel PSA 2 Pin 007935900540

Diagnostický kabel BMW 007935900570

Diagnostický kabel Sprinter / LT 007935900610

Diagnostický kabel FIAT 007935900510

SADA KABELŮ PRO ASIJSKÉ VOZY
007935900400

Diagnostický kabel Daewoo 007935900600

Diagnostický kabel Hyundai

-Mitshubishi
007935900630

Diagnostický kabel Nissan 007935900640

Diagnostický kabel Toyota 17 Pin 007935900670

Diagnostický kabel Suzuki 4-6 Pin 007935900690

Adaptér Suzuki 007935900840

Diagnostický kabel Kia 007935900650

Diagnostický kabel Honda 3-5 Pin 007935900680

Diagnostický kabel Subaru 9 Pin 007935900700

Napájecí kabel baterie 007935900470

Diagnostický kabel Fiat 007935900510

Licencec PKW komplexním 
způsobem umožňuje plný přístup 
ke všem kategoriím vozidlům

 Osobní automobily

 Lehká užitková vozidla

 Pickup-y

	Sada kabelů pro evropské vozy 	Sada kabelů pro asijské vozy	007935910000	
Aktualizace PKW

Licence LKW umožňuje plný
přístup ke všem informacím v dané 
kategorii vozidel

 Nákladní automobily, přívěsy a návěsy

  Lehká užitková vozidla

  Autobusy

Licence nákladní vozy LKW
007935800130

		Sada kabelů - Autobusy 		Sada kabelů – Nákladní vozy

	007935910030	
Aktualizace LKW

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA
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Licence osobní vozy PKW
007935800100



SADA KABELŮ PRO MOTOCYKLY

007935900410

700 Diagnostický kabel Renault 12 Pin 007935900810

651 Diagnostický kabel Iveco Daily 007935900620

671 Diagnostický kabel Volvo Truck 007935900730

674 Diagnostický kabel

        Man Truck
007935900760

607 Diagnostický kabel Fiat 007935900510

547 Kabel 007935900470

650 Diagnostický kabel Mercedes Sprinter 007935900610

670 Diagnostický kabel

         Daf-Scania
007935900720

678 Diagnostický kabel

         Man Truck 4+8 Pin
007935900770

646 Diagnostický kabel 007935900580

673 Diagnostický kabel

							Iveco	Truck
007935900750

672 Diagnostický kabel

         Wabco Trailer
007935900740

681 Diagnostický kabel Haldex

         (Can Line)
007935900790

684	Diagnostický kabel

							Haldex	(K	Line)
007935900800

SADA KABELŮ PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY
007935900420

ROZŠIŘOVACÍ SADA POUŽÍVANI SADU TRUCK
007935900430

Licence, Bike umožňuje
plný přístup k diagnost . funkcím 
motocyklů .

Licence Motrky
007935800140

	007935910040	
Aktualizace moto

600 - Univerzální diagnostický kabel 007935900480

PFM003 Diagnostický kabel Kawasaki (‘03-’06) 007935900820

PFM005 Diagnostický kabel Harley Davidson 

‘00
007935900900

PFM009 

Diagnostický kabel BMW 2
007935900920

PFM010 

Diagnostický kabel Honda ‘06
007935900850

PFM011 

Diagnostický kabel Suzuki
007935900840

PFM012 

Diagnostický kabel Kawasaki (‘07>)
007935900830

PFM006	

Diagnostický kabel	BMW
007935900860

PFM007	

Diagnostický kabel	Honda	3	Pin
007935900870

PFM008	-	Diagnostický kabel	Honda	

Immobilizer
007935900930

PFM015	

Diagnostický kabel	Ducati	>’08
007935900950

PFM013	

Diagnostický kabel	KTM
007935900940

S607	-	Diagnostický kabel	Fiat 007935900510

		Sada kabelů - Motocykly

Dílenské vybavení 
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Administrator
Lístek s poznámkou
Licence Motorky



ReTIS 
099992670300

ReTIS Truck 
099992670405

V současnosti není technická dokumentace poskytnutá v tištěné podobě dostatečná
pro uspokojení potřeb profesionálních autodílen . Aby byla naplněna očekávání zákazníků, 
vytvořila firma Magneti Marelli program ReTIS - účinný přístroj pro rychlé technické 
poradenství pro všechny funkční vozové parky . Nový obsah se více přizpůsobuje 
aktuálním potřebám a díky obnovené grafice je program přátelštější k uživateli .
Systém Retis je velká databáze, která obsahuje technické informace o osobních
a nákladních vozech s benzínovými a dieselovými motory .
Program je dostupný na CD nebo formou online přístupu . Programová licence se vydává 
ve formě ročního poplatku, který zajišťuje zákazníkovi volný přístup k aktualizacím .

RETIS JE DATABÁZE TECHNICKÝCH PARAMETRŮ, KTERÁ POMÁHÁ MECHANIKOVI
PŘI DIAGNOSTICE A OPRAVĚ ZÁVAD.
Systém obsahuje tyto informace:

 identifikace vozidla

 plánované technické revize

 informace o provedených nastaveních

 maziva a provozní kapaliny

 technické údaje o motoru a nastavení

 technické výkresy

 ovládání motoru (a lokalizace komponent)

 ABS

 airbag

 pojistky a relé

 klimatizace

 schémata elektrického zapojení

 časy pro opravy a údržbu

 karosérie (demontáž a montáž dílů)

 systémy comfort (schémata elektrického zapojení a funkce)

 interpretace chybových kódů EOBD

ÚDRŽBA

 Seznam úkonů vyžadovaných v průběhu kontrolních revizí

MOTOR - POKYNY PRO ÚDRŽBU

 Přehledné obrázky s vysvětlením a označení opravovaných oblastí spolu s hodnotami
   požadovanými pro řádnou kontrolu a nastavení .

ELEKTRONIKA – KONTROLA MOTORU

 Nastavení a úprava komponent se schématem elektrického zapojení a zapojení jednotlivých
   součástí systému . Kliknutí na popis otevírá příslušnou stránku .

NASTAVOVACÍ DATA

 Široký rozsah informací o nastavení: z motoru do pneumatik .

EXTERNÍ ČÁST/INTERIÉR

 Data, výkresy a pokyny pro opravu pro systémy nacházející se v kabině a karosérii
    7 000 hnacích jednotek 50 000 technických výkresů 6 600 řídicích systémů pro motor
    Tisíce schémat elektrického zapojení Milióny specifikovaných dob opraw .

Opravy Technické Informace Systém

Dílenské vybavení 
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Programy pro
serwisy

DOSTUPNÁ TÉŽ VERZE PRO LKW

Software pro autodílny retis

Software pro nákladní vozy retis



Opravy
a diagnostika
009999269500

Lidr technických informací
Společnosti Autodata, založená v roce 1975, je světovým dodavatelem technických 
informací na sekundárním trhu . Naším posláním je: “ být inovativní,  uznávaný 
poskytovatel technických informací pro sekundární automobilový trh” . K dosažení tohoto 
cíle, je základním kamenem naší filozofie kontinuální závazek k inovativní řešení, která 
vám umožní vytvořit univerzální produkty, které navrhujeme v reakci na potřeby našich 
zákazníků . Jsme schopni dosáhnout vysoce kvalifikovaní a zkušení zaměstnanci v sedmi 
zemích světa . Většina z nich se přímo podílejí na vytvoření produktu .

Databáze
poskytuje širokou škálu 
informací o:

 Diagnostická
 Údržba 
 Opravy pro workshop

Více než:
 14000 modely v databázi
 Parametry přímo od

   výrobců
 Přístup ke všem databázím

   data
 Aktualizovat přiřazení
 Náklady kalkulačka prvky
 Interaktivní schémata zapojení
 Snadný pohyb

   mezi prací
 Rychlé hledání poruchy kódu
 Přístup z různých zařízení

Škála pokynů s výkresy poskytuje 
komplexní podporu pro motorová
vozidla každého typu mechaniky
a umožňuje vyhnout se případným 
chybám tím, že poskytuje služby
z oboru techniky .

Co budeme dělat?

   Tvoříme produkty, které se používají v garážích během
opravy a údržby vozidel . Naše databáze, která pokrývá více
než 29 .000 modelek z celého světa, získala licenci přímo
od více než 80 výrobců .
   Od nás jsou výsledkem výzkumu prováděného našimi odborníky
s praxí v automobilovém průmyslu, pochopit fungování vozidla a způsobu,
ve kterém se technické informace aplikace
v moderní dílně .
   Tyto informace je napsán způsobem, který udržet stejný styl
a formát, takže není nutné další výklad, když pracujete na modelů
různých výrobců . Náš interní tým grafiků vytváří detailní ilustrace,
které doplňují technické údaje a zlepšit
uživatelský zážitek .
   Toto společné úsilí nám umožňuje vytvářet informace, které jsou relevantní,
aktuální, komplexní a v nejvyšší kvalitě .

Prohledávání ovladačů motoru

Diagnostické kabely

Světelné symboly

Servisní schémata

Dílenské vybavení 
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Výměna rozvodů
Informace týkající se utahovacích 

momentů a montážní postupy .
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  009999269500 AUTODATA Online 3 “opravy a diagnostika”
  -1 rok licence pro 2 připojení
  009999269502 Autodata Online 3 ”Service&Repair”-
  yearly licence for 2 stands
  009999269505 AUTODATA Online 3 “opravy a diagnostika”-
 1 rok licence pro 5 připojení
  009999269501 AUTODATA Online 3 “opravy a diagnostika”-
  obnovení licence na rok  
  009999269503 AUTODATA Online 3 “opravy a diagnostika”
  - obnovení licence pro 2 připojení
  009999269506 AUTODATA Online 3 “opravy a diagnostika”-
  obnovení licence pro 5 připojení
  009999269600 AUTODATA Online 2 “servis a podpora”-
  1 roční licence pro 1 připojení
  009999269602 AUTODATA Online 2 “servis a podpora”-
  1 roční licence pro 2 připojení
  009999269605 AUTODATA Online 2 “servis a podpora”-
  1 roční licence pro 5 připojení
  009999269601 AUTODATA Online 2 “servis a podpora”-
  obnovení licence rok pro 1 připojení 
  009999269603 AUTODATA Online 2 “servis a podpora”-
  obnovení licence rok pro 2 připojení 
  009999269606 AUTODATA Online 2 “servis a podpora”-
  obnovení licence rok pro 3 připoje
  009999269512 Autodata Online Motorky - 
  Licence roční pro 1 PC
  009999269513 Autodata Online Motorky -
  Licence roční pro 2 PC
  009999269514 Autodata Online Motorky -
  Licence roční pro 3 PC
  009999269511 Autodata Online Motorky -
  up date pro 1 PC 
  009999269515 Autodata Online Motorky -
  up date pro 2 PC 
  009999269516 Autodata Online Motorky -
  up date pro 5 PC          

Druhy licencí:
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Otočný sloup -
170 cm výška



Regloskop Premium
(Biksenon, Halogen, mlha,
Laser) měření digitální 
007935902020
Elektronické zařízení pro kontrolu nastavení
světla, které je vybaveno kamerou sledující úplnou 
analýzu jednotlivých typů světel v každém typu auta .

Technické údaje:
 Osvědčený a jednoduchý způsob umístění vzhledem k vozidlu pomocí 

širokopásmového laserový paprsku, volitelné vybavení může být vybaveno  
(laserovým křížem)

 Stojan na kolečkách s nastavením     
pro optimální úroveň požadovaná při zkoušce    
(úroveň v hlavě)

  Sloupec je vybaven vyvážovacím systém     
pro usnadnění pohybu

 Optický Box z lisovaného plastu obsahuje skleněnou čočku   
o průměru 230 mm umožňují kontrolu odchylky od optimální   
pozice světelného paprsku do 1 cm/10 m 

 Optický Box je vybaven      
RS232 a USB

 Vstup na tiskárnu a dotykovou obrazovku

 Možnost připojení zařízení k počítači,     
uložit a vytisknout sestavu

 Můžeme  změnit tolerance pro vyhodnocování výsledků softwaru

Technické parametry kamery:
 Kompletní měření     

všech typů svítilen, včetně    
Xenon, halogenové, led a     
konvenční světlomety:

     paraboidalnych, wieloparaboidalnych, projektor,  
difúze, s vybavené AFS biksenonových .

 Typ žárovky: Evropská (vpravo/vlevo),   
USA, Japonsko

 6 dostupné jazyky: komunikační protokoly italština, angličtina, 
němčina, francouzština, portugalština

 Dostupné španělština  . WEB1, Net2, Giagnet,   
pro instalaci na požádání

 Aktualizace softwaru: pomocí USB, RS232

	Laserový hledáček

DOPLŃKY

 007935902050  
Duální vodicí 
lišty 

 007935902055 
Vodicí lišta Single

 007935902060 
Výškový senzor

	Tiskárna

	Tiskárny USB/RS232
    software Basing

	Laserové	Basing

	Dotykové obrazovky 5 .7
    Color, intuitivní a 

interaktivní grafika

Hlavní menu Vyberte typ předních světel

Testovací prostor 
zaměřovacího paprsku

Znázorněné pozice



Regloskop
SMART 
007935902010

Otočný sloup -
170 cm výška



Mechanické zařízení  pro kontrolu
nastavení světla s digitálním
luksomierzem .

Technické údaje:
	 Sloupec vybaven protizávažím,   

operátor může pohybovat optický box    
ve dvou směrech

	 	Box tvarovaný plast obsahuje    
skleněnou čočku o průměru 230 mm:   
design a provedení umožňují řídit    
odchylky polohy mechanické světelného  
paprsku z 1 cm/10 m

	 Základna vyrobena z hliníkové slitiny    
a oceli má 3 nastavitelné ovladače pro    
dokonalé nastavení	

	 Měření nastavení     
mlhovek a světla

	 Měření vychýlení potkávacích a dálkových světel

	 Měření v horizontální rovině přesné umístění  
systému objektivy na základě 8 kuličkových ložisek   
umožňuje rychlé měření Digitální displej,  
který zobrazuje přímým důsledkem světla   
v kilokandelach [kcd]

	 Nastavitelné parametry s pomocí ovladače   
v rozmezí 0-4 %

	 Snadné a rychlé čtení měřených parametrů laserovým 
měřením

	Laserový hledáček

	Laserové Basing

		Založeným  hledáčkem 
 1 klux/kcd nebo lux

DOPLŃKY

	 007935902050		Track Kit příslušenství pro instalaci

	 007935902055		Sada kolejnice

Dílenské vybavení 
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Zařízení pro
nastavení světel
analogové Logic
007935902030

Technické údaje:
 Umístění pomocí zrcadla

 Sloupců výšku 172 cm

 3 kolové stabilní základní

 Optický Box s čočkami o průměru 200 mm

 Jemné nastavení systému

 Digitální displej zobrazující výsledek v kandelách (kcd)

Mechanické zařízení k ovládání nastavení světlometů .
Tento typ nástroje je určen pro profesionální a efektivní kontrolu 
a nastavení světel v automobilech libovolného typu . Nástroj je 
jednoduchý a intuitivní . Naše zařízení obsahuje sestavu z měřicími
prvky v podobě hlavy je vybavena inteligentním  objektivem
kde můžete vidět výsledky na připojené obrazovce .

Jednotka je kromě toho vybaven zrcadlem měření osvětlení .
Části nástroje jsou vyrobeny ze slitin, aby bylo dosaženo co 
nejpřesnějšího měření  . Obrazovka zařízení se používá pro
přesné nastavení úpravou umístění na polohu vozidla .



Master Alt 
007935063030

Obecná charakteristika
Zařízení se používá pro diagnostiku nabíjecího 
okruhu auta, ve kterých je nabíjecí napětí alternáto-
ru řízen počítačovou řídicí jednotkou (ECU) . Master 
Alt je zařízení, které generuje impulzy, které 
odpovídají skutečným pracovním podmínkám reg-
ulátorů napětí ve vozidle . Mastr Alt slouží ke kon-
trole alternátorů namontovaných na vozidle nebo 
na testovacím stole a také samotných regulátorů 
– s použitím standardního testeru, umožňuje zjistit, 
zda je regulátor napětí schopen správně komu-
nikovat s ECU ve vozidle a zda správně reaguje na 
zadané parametry .

Nástavec pro řízení pokročilých
regulátorů napětí
MASTER ALT

• kontrola zapojení ECU motoru – alternator
• kontrola protokolů COM - LIN, BSS (BSD), SIG, P-D, L-RVC, RLO
• revize a kontroly napětí – dobíjení
• interní analýza obráceným směrem v řadiči napětí

Podporované standardy řízení:
 COM - rozhraní LIN, BSS(BSD)
 SIG – FORD 
 P-D – Mazda 
 L-RVC – GM 
 RLO – Toyota

Zapíná se automaticky po připojení napájení ke 
svorkám B+ a B- . Objeví se menu volby předmětu 
zkoušení . Vyberte požadovaný parametr nahoru a 
dolů šipkami a stiskněte OK, co se pohybuje v tes-
tovacím režimu . V tomto okamžiku se na displeji 
zobrazí následující informace:

 napětí ve zkoušeném obvodu
   (velké číslice)

 zadané napětí (malé číslice v horní
   části displeje)

 míra zatížení alternátoru DF/DFM [%]

Sleduj film na:

Dílenské vybavení 
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Testovací stolice alternátorů:
 COM (LIN, BSS), 
 C,  
 SIG, 
 RLO, 
 L-RVC
 LAMP .

Automatické testování alternátoru: 
1)  Standard, který umožňuje nahrávat maximální
proud při zatížení, nesmí překročit hodnotu zadanou pro
dobu trvání zkoušky . 
2)  Výkon, který vyjadřuje hodnotu proudu zátěže
v maximální hodnotě aniž by případná omezení tím,
že zkoumá možnost alternátoru při zatížení
v extrémních podmínkách .

Parametry:
 Napájení ze sítě přes konektor připojení 400V napětí  

   frekvence 50 Hz v ampérech že 16A v zamýšlené ukončení  
   3 p + N + PE . 3 .3 

 Připojení kompresoru prostřednictvím pneumatický   
   1/2 “hadice, poskytuje vhodné a bezpečné napětí   
   řemene .

 Dotyková obrazovka, která umožňuje,               
   mimo jiné, změny v nastavení konfigurace a pozici,
   zároveň poskytuje pohodlné ovládání a čitelnost         
   zobrazovaných informací a zpráv spolu procházejí   
   parametry analýzy .

Parametry, které mohou měřit    
a analyzovat jsou:

 maximální výkon startéru, 
 starter aktuální (zapínací proud) 
 středního napětí
 starter motoru současné středni

Alt Diag Pro testovací 
stolice pro alternátory
007935063050
Parametry, které mohou měřit a analyzovat 
jsou: maximální výkon startéru, starter aktuální 
(zapínací proud), středního napětí Starter 
starter motoru současné střední a parametry 
analyzovaných Alt Diag Pro tabulky alternátory 
007935063050 nové zařízení Alt Diag Pro 
umožňuje kontrolovat vlastnosti a parametry 
alternátor nebo startérů .
Posoudí výsledky měření, pomáhá v diagnostice 
poškozených obvodových prvků, vibrace v 
jednotlivých součástech testovaných alternátorů 
nebo startérů . Zařízení se používá především k 
testování alternátorů 12V napětí a proud 300A a 
alternátory 24V napětí a proudu 150A . Alt: zvlnění 
grafu Pro Diag, maximální
proud alternátoru .

Analizované parametry
prostřednictvím zařízení Alt Diag Pro:

 aktuální graf naměřených křivek,
 maximální křivka alternátoru,
 křivka naměřeného proudu alternátoru,
 dobíjecí napětí (Voltáž Set Point),
 obrat buzení (Turn On Speed),
 hodnota DFM, 
 křivka výkonu, 
 maximální proud alternátoru
 hodnota vynutí .

Přednosti Alt Diag Pro:
 80 compact Pro Diag [cm] x 70 [cm] x 110 [cm]
 Schopnost otestovat alternátory s rozhraními: LIN, BSS,

   SIG, RLO, RVC, C 
 Čtení signálu DFM (M, FR, DF, LI, F) 
 Motor 8,5 KM 
 Podporu pro 12 a 24 volt alternátory a startéry 
 Maximální zatížení alternátoru 300 A 
 Integrovaný osciloskop pro měření zvlnění 
 Detekci poškozených diod LED a statory 
 Příležitost v plně automatizovaný test

   pro základní startovací 
 Současné detekci poškozených diod LED a statory 
 Pneumatické pás napětí alternátoru
 Sada-zásuvných modulů a modulů snap in, které

   umožňují připojit různé typy 
 Průmyslových alternatów dotykové obrazovky
 Automatický záznam výsledků zkoušek 
 Možnost tisknout testovací běh
 Bohaté databáze
 Možnost aktualizace Alternátory Tabulka přes USB
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Hybrid Starter
007936311000
12V 4500A

007936311010
12/24V 12000 / 6000A

Emergency booster start 
“Hybrid Starter” 12-24 V 
7500 A <200 Ah

HYBRID STARTÉR
Nouzové nastartování vozidla
– rychle, jednoduše a bez dobíjení .

Magneti Marelli zavádí do nabídky 
nejnovější řešení pro nouzové nastar-
tování motoru ve vozidle . Hybrid Star-
tér není obyčejný „booster“, se kterým 
se můžeme setkat na trhu . Patento-
vaná hybridní technologie umožňující 
zpětné z ís kánízbytkovéenergie-
nahromaděné v elektrické instalaci 
automobilu pomáhá úč inně dočasně 
zvýšit startovací proud a nastartovat 
tak motor . Maximální okamžitý star-
tovací proud činí až 4500 A . Hybridní 
technologie umožňuje řešení bez aku-
mulátoru, což účinně snižuje hmotnost 
a pomáhá zabránit problémům sjeho 
pravidelným nabíjením .

Vypočítáno pro intenzitu vybití 50% .

Připojit přímo k nabitému akumulátoru 
nastartovaného vozidla a/nebo k dílen-
ské nabíječce akumulátoru 30 A .

007936311000

 Pracovní napětí 12V
 Startovací proud 4500A
 Doba provozu (*) 1 .000 .000 cykli
 První nabíjení - 30min,

   (nabíječka v sadě)
 Doba nabíjení, nabíječka v sadě 5 min 
 Rychlé dobíjení (**) 15-60 sek . 
 Nabíječka
 Nabíjecí proud 230V AC 
 Napájení nabíječky 12V-1,5Ah 
 Max . nabíjecí napětí 14 .9V 
 Ochrana
 Svorkové kleště
 Průřez kabelů 25mm 
 Délka 45cm 
 Hmotnost 4,5kg 
 Rozměry: H31cm x L27,5cm x P13,5cm

007936311010

 Pracovní napětí 12V
 Napięcie użytkowe 12-24V 
 Startovací proud 12000/6000 A 
 Doba provozu (*) 1 .000 .000 cykli 
 První nabíjení - 30min,

   (nabíječka v sadě) 
 Doba nabíjení, nabíječka v sadě 5 min 
 Rychlé dobíjení (**) 15 - 60 sek .
 Nabíječka 
 Nabíjecí proud 230 V AC 
 Napájení nabíječky 12 V – 1,5 Ah 
 Max . nabíjecí napětí  14 .9 V 
 Ochrana 
 Svorkové kleště
 Průřez kabelů 25mm 
 Hmotnost 6,5 kg 
 Rozměry: H31cm x L27,5cm x P13,5cm 
 Doporučené

 použití
 Maximální kapacita

 akumulátoru 0-140 Ah 
 Provozní teplota -40°C / +70°C 
 Ochranný kryt proti nárazům
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Bat Expert Pro
007950006900

Baterií Testy:
 Napětí proud
 Špičkový proud
 Grafcký přehled procento baterie a úroveň nabití baterie .
 Doporučení pro baterie (nabíjení, nahradit, pečlivě specifkovat)

Všechny testy lze provádět na baterie: Gel,AGM (Maintenance-free), VRLA(částečně
bezobslužný), SLI (standard) . Rozběhový proud může být jedním z následujících
norem: SAE, EN, IEC, DIN a JIS .

Zkoušky ve vozidle:
 Pokles napětí při zapalování
 Test nakladaní bez zatížení (kontrolna alternátoru a regulátor napětí)
 Test nakladaní s zatížení (i testování účinnosti elektrických zařízení na palubě)
 Napětí stability test (kontrolni regulátor napětí a diody alternátora)

Tiskárna: Všechny testy provedené pomocí MM Baterie Tester mohou nejen pohled
na velký a čitelný displej vybaven nastavitelným osvětlením, ale také ihned vytisknout
pomocí vestavěné-v tiskárně . Vytisknout tuto obsahuje všechny daty jsou ověřeny během
zkoušky, která zákazníkovi dava úplné informace jak o stavu baterie jako alternátor
a regulátor napětí .

Přednosti:
 Menu dostupné ve 13 jazycích : (English, French, Spanish, German, Italian, Portuguese, Polish, Czech, Greek, Turkish,

   Croatian, Romanian, Hungarian) 
 Robustní a praktický design
 Zřetelně podsvícený displej 
 Možno testovat akumulátory: 12Vn a 6V zvýrazněny
 Měření napětí, startovacího proudu a stav baterie
 Kompatibilita s většinou typů baterií, které jsou dostupné na trhu
 Širokou škálu aktuálního testu: 40-2100 (EN)
 Kontrola výkyvů napětí alternátoru v různých režimech 12V a 24v
 Tiskárna umožňující tisk provedených testů

Magneti Marelli battery tester

Tester, nabíjení baterie účinnost a hodnotu poklesu napětí, který je 
vybaven tiskárnou . Baterie Tester nabízí Magneti Marelli je univerzální 
tester pro ověření, zda je stav baterie, stejně jako komunikace s prvky– 
alternátoru a startéru, navíc je zde možnost zjistit pokles napětí pod 
zatížením startéru, a používá přijímače při jízdě (topení okna, světla,
atd .) Všechny operace, stejně jak tisk, mohou být předloženy
v polském jazyku .

Papír do tiskárny

007950006995
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Zkoušky lze provést na baterie:
 FLOODED 
 VRLA/GEL 
 AGM SPIRAL 
 AGM FLAT PLATE
 PS AGM
 PS FLOODED

Start Stop Test
 EFB
 AGM FLAT PLATE

Test EV (hluboké vybití)
Rozběhový proud může být dán jedním z následujících
norem: SAE, EN, IEC, DIN a JIS .

Technické parametry:
 Testování baterie o napětí 6 nebo 12 V nebo 8V (EV) 
 Aby kontrolovali načítání systémů s napětím 12 nebo 24 V
 Provozní teplota: 0 - 50°C
 Další energie napájení interní baterie Li-Ion 1150 mAh
 Komunikace Bluetooth 4 .0
 Kompatibilní s Android a IOS
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iBat Expert Pro
007950007150

Tester baterií, kontrola účinnosti nabíjení
a hodnoty poklesů, vybaven technologií
Bluetooth . iBat Expert Magneti Marelli je
univerzální tester pro kontrolu stavu baterie, 
jakož i spolupráce s prvky – alternátor a startér
motoru, kromě toho můžete zkontrolovat pokles
napětí ,během  startování a během jízdy (vytápění,
osvětlení, atd .) . Kompatibilní s Android a IOS,
k vizualizaci prostřednictvím Vašeho smart telefonu,
nebo tabletu  . Pak je možné vytvořit databázi
nebo vytisknout sestava testu .



Zařízení
pro uložení paměťi
Ms-7E

007950006920
Klíčové rysy:

 Zařízení určené    
   k uložení paměti    
 před odpojením baterie   
   vozidla

 Velmi užitečné při   
   výměně baterie

 Zabraňuje     
   ztrátě

 Připojení ke konektoru zásuvky nebo     
   zásuvky zapalovače cigaret vozidla EOBD 

 Díky funkci sledování   
    vnitřní baterie LED je možné  
    průběžně kontrolovat    
    kapacit baterie .

Technické údaje: 
 Vnitřní baterie: AGM 

 Napětí: 12V 

 Baterie kapacita: 7 Ah 

 Rozměry: 24 .5 cm x 24 .5 cm  
   x 18 cm  

 Hmotnost: 3 kg

NABÍJEČKA
BAT-90 S POSILUJÍCÍ
FUNKCÍ

007935660500
Jde o inteligentní nabíječku s mikropro-
cesorem s funkcí start, rozumnou cenou 
a účinným chladicím systémem

kombinovaným s vysoce fungující profe-
sionální regenerací baterie nebo startu 
motoru se zárukou .

Technické parametry:
	 Nabití:    

12V olověný, AGM, GEL,  
VRLA akumulátory  
(Kromě baterií, které  
nelze nabíjet)

 Vstup:    
AC 220-240 V 5 A/50 Hz

 Výstupní mód nabíjení: 5 a 30 A 
(ampérů)

 Startování motoru:  
90 A (ampérů)

 Čas chlazení po každém otočení 
klikového hřídele motoru: Alespoň 
3 minuty

 Souvislé otáčení   
klikového hřídele motoru:  
0-5 sekund

 Výstup módu údržby:  
pulzní nabíjení

 Kabely: 183 cm . Rozměry: 20 (D) x 20 
(Š) x 13 (V) cm . Hmotnost: 6,3 kg

   
NABÍJEČKA AKUMLÁTORŮ BAT-5

007935660400

Je kompaktní mikroprocesorovou nabíječku s Inteli-
gentním nabíjením, dostupnou cenu a malými roz-
měry v kombinaci s vysokou funkčností jsou záru-
kou profesionální  regenerace baterií . Bezpečné: 
IP65 prach / kapalina/déšť; Ochrana proti přepó-
lování připojení/jiskření; Ochrana proti přetížení , 
zkratu  a obvodů . Jednoduchost:  LED identifikuje 
přesně stav nabití .

 Lehký, přenosný  a kompaktní   
 design

 Zatížení: 12V olověné baterie,    
 AGM, gel-     
 (není k dispozici)

 Vstupní: AC SC5E    
 220-240 V/1A/50 Hz

 Xatížení režim : SC5E 5A režim údržby

 Pulzní zatížení    

 Vodiče: 183 cm

 Rozměry: 16,0 (L) x 9,6 (W) x 5,4 (H) cm 

 Váha: 0,85 kg 

Použité technologie: mikroprocesory, maximální 
nabíjecí proud 5A . Aplikace: akumulátory kyselé 
12V; Indikátory LED; IP65 (ochrana proti postříkání a 
prachem; Bez jiskření ochrany; Ochrana proti přebí-
jení; Ochrana proti přepólování; postupné načítání .

rofesionální nabíječka MAGNETI MARELLI poskytu-
je progresivní automatické načítání , DC napájení, 
která nejenže bude úspěšně načítat baterie, ale také 
prodlužovat životnost dobíjecích baterií:

1 stupeň - Připojení
2 stupeň - Rychlé nabíjení 
3 stupeň - Korekce a analýza
4 stupeň - Nabíjení do požadované hodnoty
5 stupeň - Režim udržení  napětí 

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA
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Amperometrická svorka
k testování BAT 2000 
007950007130

Amperometrická svorka k testování BAT 2000 poskytuje možnost
měřit parametry elektrických systémů bez nutnosti odpojování vodiče .

Měření se provádí s použitím indukce,  umožňující spolehlivé měření i v 
podmínkách dílny . Ideální pro elektrikáře v motorových vozidlech a jejich
účel testování BAT 2000 dokonale doplňuje své schopnosti a poskytuje
výhody a pohodlí pomocí tohoto typu řešení, vyplývající z nedostatku
nutnosti odpojit kabely a pracovat v otevřené .

Tester Akumulatora BAT 2000
007950007120

Tester baterií s rozšířen .  funkcemi, která umožňuje ověřit správné 
fungování a ovládání a systém nabíjení . Tester má tiskárnu, 
umožňuje tisknout výsledky měření a snímač teploty pro regulaci 
teploty . Zařízení můžete také archivovat všechny zprávy pomocí 
kabelu USB a dodaný software .

Vybavení: svorky amperometrické a voltmetr, které se mohou 
připojit k zařízení .

Parametry:  
 Podporované baterie: 6V i 12V(zatopené, VRLA/GEL,

   AGM S, AGM F)  
 Podporují režim: 12V i 24V  
 Operace zastavení START&STOP: 12V (EFB, AGM) 
 Rozsah provozních teplot: 0-50oC
 Napájení: 4 x bateria 1,5 V 
 Měřicím rozsahu: 40 do 3000 CCA (SAE)
 Paměťové testy: do 1000 záznamů 
 Standardy USB 
 Rozměry: SAE (CCA), DIN, EN, IEC, JIS
 Personalizace tisku
 Tiskárny
 Teplotní senzor
 Výrobce kódy zobrazené na výtisku

Kabel pro tester
BAT 2000 
007950007140

Zkoušečka napětí Tester BAT 2000 je příslušenství pro měření napětí
v elektrických systémech . Tento typ modulu je určen pro profesionální dílnu,
specializující se na testování, opravy a servis elektrických systémů ve vozidlech .

Každý elektrikář nebo auto mechanik bude schopen měřit elektrické parametry
v případě testování a diagnostiky . Příslušenství v podobě sondy napětí je ideální
doplněk Testeru  BAT 2000 a umožňuje vyhnout se nutnosti používat jiná zařízení
pro měření parametrů v elektrických systémech, zejména s ohledem na práci
v blízkosti baterie, kde si můžete zkontrolovat účinnost a efektivitu dodávek
elektrické energie v motorových vozidlech .

Battery Tester Basic
007950006910

Tester baterií Basic je kompaktnější verze testeru baterií,
která má také funkci tisku a všechny testy poskytované softwarem 
testeru baterií . K dispozici pouze ve 3 jazycích: polsky, anglicky,
rusky (azbukou) .

Testy akumulátoru:
 napětí baterie 
 startovací proud 
 grafický přehled základních skutečností stavu

   akumulátoru kapacita stavu
 možnosti plynoucí z naměřených testu: nabít, vyměnit,

   urychleně vyměnit

Technické údaje: 
 Vnitřní baterie: AGM 
 Napájení: 12 V 
 Baterie kapacita: 7 Ah 
 Rozměry: 24 .5 cm x 24 .5 cm x 18 cm  
 Hmotnost: 3 kg

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA
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DOPLŃKY

Papír do tiskárny
007950006990



Tester Akumulatora
BAT 002
007950007110

Tester baterií při selhání spuštění vozidla 
vyplývající z vadné baterie . Easy-to použití funkce 
umožňující  hladké a plně profesionální použití 
Testeru . Testuje, nabité a vybité . Umožňuje 
testovat v mezinárodních normách, SAE, DIN, EN, 
IEC, JIS . Během testu ing se zobrazí tipy nástrojů 
pro urychlení výběru odpovídající pozici na 
displeji .

Parametry:  
 Podporuje baterie: 6V i 12V

   (zatopené, VRLA/GEL, AGM S, AGM F)
 Podporují režim START&STOP:

   12V (EFB, AGM) 
 Rozsah měření: 40 – 2000 CCA (SAE) 
 LCD displej: 2 linie, 16 znaków 
 Znaků měřicí norem: SAE (CCA),

   DIN, EN, IEC, JIS

Rozměry:  
 Délka: 190 mm 
 Šířka: 115 mm  
 Výška: 50 mm

Tester a nabíječka baterií s AMP svorkami (50a nabíjení)
(120A) spouštění
007950007060

Nabíječka baterií s testerem  50A nabíjení, 120A spoštění 
007950007050

Nabíječka baterií s testerem  50A s automat . spouštěním 120A
umožňuje kontrolovat vybíjení baterie se systémem  nabíjení  a start-up
v motorových vozidlech . Zařízení je určeno pro napětí baterie 12V
a částečně také v některých aplikacích na 24V baterie . Příslušenství v podobě 
amperometrických svorek poskytuje schopnost provádět měření elektrických 
parametrů bez nutnosti odpojit vodiče a fungují na otevřené fukci,
která poskytuje vyšší úroveň bezpečnosti a pohodlí . 

Každé měření a operace provedené v zařízení je zaznamenán v paměti
vašeho zařízení a následně je možné je i vytisknout . V paměti je zaznamenán
také datum provedení měření, které si můžete dát v nastavení vašeho zařízení .
Ve stejné době displej, který je zabudován do zařízení poskytuje aktuální čtení 
výsledků měření a parametrů, které zjednodušuje použití služby
WMI tohoto zařízení . 

Zařízení podporuje všechny běžné dobíjecí baterie:
 EFB 
 AGM  
 SAE (CCA) (200-3000Ah)
 EN (190-2830Ah)
 IEC (135-1985Ah)
 DIN (115-1685Ah)
 JIS

Provozní teplota: 0 do 50°C

Stosovani Používání dobíjecích baterií 12V Start/Stop, funkce rychlého
nabíjení po baterie 12V/24V-boot Start-Stop

Bateria test Start-Stop ANO
Kapacita rozsahu  (SAE) 200-3000Ah
Rozsah testu napětí (V) 1,5V-30V
Kompenzace teploty ANO
Test nabíjecí ho systému /spouštění  vozidla ANO
LCD LCD / 4-line
USB funkce ANO
Software PC ANO
Tepelná tiskárna ANO
Odnímatelné kabely ANO
Délka 2,5M
Rozsah zatížení 10-600
Měření napětí v rozsahu 1 .5V-60V
Terminal/Accessory Papír do tiskárny možno doobědnat
Rozměr: DxŠxV (cm) 33 * 30 * 20 cm

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA
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Bat. tester digitální
BAT 508
007950007020

Tester pro baterie 12V .
Provádí testy nabíjení,
kapacity systému a zátěžové
testy .
Tester je vybaven:

 LED displej ukazující napětí
   a výsledky testů 

 automaticky pozastavit zatížení
   po 10 sekund a udržování napětí

 jedinečné 3 fáze čtení:
   kontrolujte polaritu na LCD
   obrazovce, kontrolou stavu
   nabití baterie

 kontrolu stavu baterie
   a nabíjení systému  

 celkem přenositelnost .

Bez potřeby externího napájení .

Zátěžový bateriový tester
BAT 601
007950007030

Tester BAT 601 je určen
pro 6V a 12V baterie do 1000CCA .
Provádí testy úrovňe nabití, kapacity
a účinnost nabíjení .

Použítí pro standardní a bezúdržbové 
baterie v osobních automobilech a lehkých 
užitkových vozidel . Tester je přenosný .

Bez potřeby externího napájení .
Provede úplný test za 10 sekund .
Zařízení je bezpečné  přesné,
odolné proti nárazu .

Podporuje baterie:
 6V
 12V

Možné operace:
 Zkušební zatížen
 Teplotní korekce (1 krok = 50A
 Testování systému načítání
 Test startér (12V) 

Dílenské vybavení 
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  007936001185 Spouštěcí kabel  
  007950006940 Startovací kabely měděné,
  délka 3,5 m Průměr 25mm2 350A
  007950006930 Startovací kabely měděné,
  délka 3m Průměr 16mm2 220A
  007950006950 Startovací kabely měděné,
  délka 4,5m Průměr 35mm2 480A
  007950006970 Startovací kabely měděné,
  délka 3,5m průměr 25mm2 220A
  007950006960 Startovací kabely měděné,
  délka 3m Průměr 16mm2 150A
  007950006980 Startovací kabely měděné,
  délka 4,5m průměr 35mm2 350A

Eversmart
battery alert
BM1
007950007040

Monitoruje vybití baterie
a kontroluje hladinu BM1 vybití baterie . 

Jednoduchý design a malé rozměry, 
umožňují mít vždy po ruce a poskytovat 
podporu v situaci, kdy není možné použít 
speciální vybavení .

Toto zařízení po připojení k baterii 
zkontroluje parametry a pomocí zvukového 
signálu upozorní, na pokles napětí pod 
určitou hodnotu .

Dobrá pomůcka pro mechaniky a 
elektrotechniky, kteří chtějí mít nabíjení
pod kontrolou .

Technické specifikace:
 Upozornění, pokud napětí klesne

   pod 12  .2V 
 Spotřeba energie: méně než 2mA 
 Napájecí proud při spuštění zvukové

   signalizace: méně než 80mA
 Zvuková signalizace každých 10 sekund
 Ochrana proti obrácení polarity

STARTOVACÍ KABELY
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Dílenské vybavení 
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Technické specifikace:
 LCD displej 
 W zestawie komplet zacisków

   pierścieniowych 
 AC napětí:

   220-240V, 50-60Hz 
 Minimální napětí baterie:  

   - Kyselina - vedoucí: 2V  
   - LFP: 10V 

Nabíječka
BAT 100 10A z LCD
007950007100

Zařízení umožňující nabíjení
baterie a tím zvýšení kondice
přímo ve vozidlech .

Snadné ovládání je zajištěno
pomocí LCD displejem s grafickou
indikací nabití baterie, která probíhá 
prostřednictvím inteligentního systému
pro vícestupňové nabíjení (9 cyklů) .

Nabíječka baterií akceptuje všechny
standardní typy baterií včetně lithium-
polymerových poskytující parametry
vlastního nastavení pro každý typ zatížení
ve třech režimech, včetně baterií pro 
motocykly, automobily . 

 3 režimy:  
   - menší baterie:
     1 .5A-12V; 2 .3Ah do 30Ah  
   - velké baterie: 10A-12V;
     30Ah do 200Ah  
   - moci: 13 .6V – 10A

 9 cyklů pro
   AGM, ŻELOWY, STD, VRLA,
   MF, CAL/CAL

 6 cyklů pro LiFePO4 baterie  

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

 Inteligentní nabíjecí
 Senzor teploty s kompenzací teplot
 Provizní teplota: -20 - +50°C 
 Hmotnost: 880g

Rozměry:
 Délka: 210 mm
 Šířka: 98 mm
 Výška 60 mm
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9 stupňů načítání



Technická data ATF Extra PRO

Napájení AC220V/50HZ 350W 

Pracovní tlak 8 bar

Maximální intenzita průtoku 5,5 l/min

Určeno pro Benzínová / diesel vozidla

ATF Extra PRO
007935110000

Pomocí zařízení ATF EXTRA je jeden pracovník obsluhy schopen provést výměnu oleje v každém
vozidle s automatickou převodovkou . Zařízení je vybaveno elektronickým řídicím systémem, který umožňuje
výměnu převodovkového oleje ATF EXTRA v automatické převodovce bez nutnosti otevírání a úplného vyprázdnění
převodovky, bez ohledu na teplotní rozdíly (změnu objemu) mezi novým (chladnějším) a použitým (teplejším)
převodovkovým olejem .

Kromě řízení provozu čerpadla ATF EXTRA, sleduje software zařízení operaci výměny oleje, kontroluje,
zda množství oleje nacházející se v nádrži na nový olej je dostatečné, a zda je v nádrži na použitý olej
ještě místo na další použitý olej . Zařízení je vybaveno snadno vyjímatelnou nádobou na použitý olej se schránkou,
která obsahuje přípojky a hadice . Zařízení pracuje v automatickém režimu, je vybaveno váhami, které přesně
odměří množství použitého a nového oleje . Zařízení má databázi, která usnadňuje obsluhu vozidel .
Sada zařízení neobsahuje adaptéry, které jsou dostupné zvlášť v soupravách nebo jednotlivě .
Dodatečná nádrž na proplachovací kapalinu umožňuje její aplikaci a provedení procedury čištění .

DOPLŃKY

	007935110020
			Filtr do ATF EXTRA 	

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA
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Automatické zařízení
ATF EXTRA s váhami a databází
(V ceně je zahrnuto školení
k obsluze)



Technická data MM-TC200

Napájení AC220V/50HZ 350W 

Pracovní tlak 8 bar

Kapacita 5,5 l/min

Použití Benzínová / diesel vozidla

MM-TC200
007935016745

Zařízení MM-TC200 umožňuje vyprázdnění použitého oleje z převodovky, její vypláchnutí vhodným přípravkem
a také naplnění novým olejem na úroveň doporučenou výrobcem . Na rozdíl od předcházející verze bylo v zařízení
MM-TC 200 použito čerpadlo s proměnlivým výkonem, hadice s rychlospojkami Parker, nové hadice uvnitř zařízení,
změnil se také přední panel . 

Díky použití 1-fázového motoru napájeného napětím 230 V stroj nevyžaduje komplikované připojení, což zvyšuje flexibilitu 
použití . Zařízení pracuje v manuálním režimu, a to znamená nutnost většího zásahu pracovníkem obsluhy než v případě 
zařízení ATF EXTRA Sada zařízení neobsahuje adaptéry, které jsou dostupné zvlášť v soupravách nebo jednotlivě .

Dílenské vybavení 
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(V ceně 2 denní školení
v Sosnowci – automatické
převodovky)



Sada koncovek 
EVO 24 ks
007935110015

Sada koncovek
FULL 48 ks
007935110025

Proplachovací kapalina pro ATF Extra/MM TC-200

Proplachovací kapalina ATF  Extra/MM TC-200 složení
umožňuje uvolnit a rizlustit nečistoty a parafiny společně s
mechanickými nečistotami .

	007950025420	Kapalina pro vyplachování převodovek 1 L 

	007950025430	Kapalina pro vyplachování převodovek 5 L

	007950026100	Kapalina pro vyplachování převodovek 400 ml

Sestava nejpoužívanějších adaptérů
pro evropská vozidla .

Databáze s informacemi
o výměně oleje v automat. 
převodovkách on-line
(1 rok licence) 
009999270000
Magneti Marelli je první společností v Polsku představující  širokou základnu informací pro
automatické převodovky . Databáze obsahuje 34 automobilových značek, 654 modely a více než 3000
verze těchto modelů . Zaměření nejen na Evropské vozy v datab . najdete výrobce z Asie a Ameriky .

Vlastnosti:
 Intuitivní vyhledávání vozidel, informace v polštině a italštině .
  Široká databáze vozidel (více než 3000), výkresy a fotografie skutečných

     propojovacích prvků .
 Informace o množství oleje v jednotlivých převodovkách, specifikace, propojovací koncovky .
  Umístění konektorů pro připojení zařízení k ATF
  Obrázky a čísla odpovídající adaptéry konektory .
  Postup, jak  nahradit filtr

     (s obrázky a čísly OEM)
  Těsnění olejové vany fotografie .

      Postup pro kontrolu hladiny oleje .
 Utahovací momenty výpustných šroubů

Dílenské vybavení 
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Adapréry pro zařízení MM-TC200 a ATF Extra PRO

007935110130

007935110160	(EVO)

007935110190

007935110250	(EVO)

007935110290	(EVO)

007935110310	(EVO)

007935110330	(EVO)

007935110350

007935110400 007935110410

Konektor samice VOLVO
(C30-C70-S40-S60-S70-S80
-V40-V50-V70)

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

Koncovka samec AUDI

Koncovka samec
BMW - JAGUAR

Koncovka samec
MERCEDES

Koncovka samec BMW 1
(SERIE 7-Z3)

Koncovka samec BMW 2
(SERIE 7-Z3)

Koncovka samec 
VOLVO
(850-940-960)

Koncovka samec VOLVO
(XC60-XC70-XC90)

007935110130

007935110170	(EVO)

007935110200

007935110260	(EVO)

007935110300	(EVO)

007935110320	(EVO)

007935110340	(EVO)

007935110360

007935110420

Adapter samec Adaptér samice         Popis

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA
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007935110450	(EVO)

007935110470
(EVO)

007935110640
(EVO)

007935110490

007935110650	(EVO)

Koncovka samec
MERCEDES
(tranne A e B)

Konektor samec
BMW 6hp

Koncovka samec
BMW-JAGUAR

Konektor samec
BMW X5
X6

007935110460	(EVO)

007935110480
(EVO)

007935110500

007935110660	(EVO)

007935110140

007935110210

007935110370

007935110390

007935110510	(EVO)

007935110530	(EVO)

007935110150

007935110180

Adapter samec Adaptér samice            Popis

      Foto                                                 Popis         Foto                                             Popis

GRUPPO PSA -
RENAULT

ALFA ROMEO
159

Spona
ALFA ROMEO
156 JTS

Koncovka
AUDI 100 (2x1)

Koncovka 1/4 - 
ALFA ROMEO 156 1.8,  
RV 2000

Koncovka 38 -
ALFA ROMEO
156 e 166

VW DSG

JEEP
MITSUBISHI
GM
SUZUKI
TOYOTA

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA
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007935110540	(EVO)

007935110560	(EVO)

007935110570

007935110580

007935110590

007935110600

007935110610

007935110630

007935110670

007935110620

007935110620

007935130100

      Adapter                                                            Popis       Adapter                                                                Popis

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

Koncovka 90° - 
ALFA ROMEO
156 1.6 e 166

Koncovka NISSAN -
DAIHATSU - SUZUKI

Koncovka CAMBIO AISIN 
- FIAT -LANCIA - FOR

Rychlospojka
do ATF  1/4”

Rychlospojka
do ATF  1/2”

Rychlospojka
do AT SC PSA
130mm

Konektor
AUDI A8
PORSCHE

Přírubový
spoj NISSAN
RENAULT
MITSUBISHI

Olejová měrka
CHRYSLER
MERCEDES

Adapter
pro Mercedes
Klasa A/B

Adaptér
pro  MPS6

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA
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Dílenské vybavení 
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Analyzéry výfukových plynů
měřiče kouře LOGIC GAS
007935900100

Analyzér plynů pro vozidla
na benzín, LPG a CNG

 Odečítání CO: objem 0 ÷ 10%,   
 rozlišení 0,01 dle objemu   

 Odečítání CO: objem 0 ÷ 20%,   
   rozlišení 0,01 dle objemu 

 Odečítání HC: 0 ÷ 10 000 ppm,
    rozlišení 1 ppm 

 Odečítání O2: objem CO2 ÷ 0,
   rozlišení 0,01 dle objemu

 Doba zahřívání: přibližně 3 minuty
 Zabudovaná baterie, která

    zajišťuje provozní dobu 4 hodiny
    s možností dobíjení přímo
    z elektrické sítě 

 Napájení z elektrické sítě 220V – 50 Hz
   nebo pomocí baterie 12 V (volitelné) 

 Rozměry: 230 x 340 x 225
 Hmotnost: přibližně 10kg

   (včetně vnitřní baterie))

Konektory:
 Vstupy: elektrická síť, počítadlo otáček,

   teplotní sonda pro chladivo
 Sériový port pro připojení

   kabelu z PC 
 Port PS2 pro počítačovou klávesnici 
 Vnitřní bluetooth třídy 1

 
Standardní vybavení: 

 Kabel pro připojení k elektrické síti 
 Rozpuštěného kyslíku výfukového
 Plynu sonda
 CD-ROM se softwarem PC  
 Krátký příkaz, který

   slouží jako vodítko k instalaci
   a spuštění zařízení

 Kabel k sériové spojení s PC

Funkce: 
 Analýza 4 základních plynů:

   CO, CO2, HC, O2, NOx 
 Výčet poměru lambda

Analyzer výfukových
plynů Smart 5 NOx
(s displejem a tiskárnou) 
007935920030

Analyzátor plynů, pro vozidla
používající jako palivo benzin kódu 
007935920030, LPG a CNG: 

 CO číst: 0 ÷ 10% objemových,
   rozlišení 0,01 objemových     

 CO2 číst: 0 ÷ 20% objemových,
   rozlišení 0,01 objemových   

 HC číst: 0 ÷ 10 000 ppm,
   rozlišení 1 ppm 

 CO2 číst: 0 ÷ 21% objemových,
   rozlišení 0,01 objemových

 NOx číst 
 Doba zahřívání: asi 3 minuty
 Integrovaná tiskárna: 24 sloupce,

   termální tisk zprávy   
 Klávesnice multifunkční 
 LCD 4x 20 osvětlenou bílou

   vysoký jas  
 LED integrované baterie,

   po dobu 4 hodin s možností
   úvěru přímo od
   síťového

 Napájení z elektrické sítě
   220V 50 Hz nebo 12 V baterie (volitelné)

Konektory:
 Vstup: elektrické sítě, otáčkoměrem,

   čidlo teploty chladicí kapaliny sériový
 Port pro připojení kabelem

   z PC Port
 Port PS2 pro klávesnici PC
 Interní Bluetooth třídy 1 standardní

	
Standardní vybavení: 

 Kabel pro připojení k elektrické síti 
 Rozpuštěného kyslíku výfukového
 Plynu sonda 
 CD-ROM se softwarem PC 
 Krátký příkaz, který

   slouží jako vodítko k instalaci
   a spuštění zařízení

 Kabel k sériové spojení s PC

Funkce: 
 Analýza 4 základních plynů:

   CO, CO2, HC, O2, NOx 
 Výčet poměru lambda

Analyzéry
výfukových plynů
měřiče kouře SMART GAS
007935920010

Analyzátor plynů, pro vozidla
na benzin, LPG I CNG
kod 007935920010

 CO číst: 0 ÷ 10% objemových,
   rozlišení 0,01 objemových     

 CO2 číst: 0 ÷ 20% objemových,
   rozlišení 0,01 objemových   

 HC číst: 0 ÷ 10 000 ppm,
   rozlišení 1 ppm 

 CO2 číst: 0 ÷ 21% objemových,
   rozlišení 0,01 objemových

 Doba zahřívání: přibližně 3 minuty
 Integrovaná tiskárna: 24 sloupců,

   termální, pro tištění zpráv  
 Multifunkční klávesnice
 LCD 4x 20 podsvětlená bílými diodami

   s vysokým jasem 
 Zabudovaná baterie, která

   zajišťuje provozní dobu 4 hodiny
   s možností přímého dobíjení
   z elektrické sítě

 Napájení z elektrické sítě 220V – 50 Hz
   nebo pomocí baterie 12 V (volitelné)

Konektory: 
 Vstupy: elektrická síť, počítadlo otáček,

   teplotní sonda pro chladivo
 Sériový port pro připojení

   kabelu z PC 
 Port PS2 pro počítačovou klávesnici
 Vnitřní bluetooth třídy 1

 
Standardní vybavení:   

 Kabel pro připojení k elektrické síti 
 Kyslíkový senzor 
 Sonda pro výfuk, plyny 
 CD s počítačovým softwarem 
 Stručné pokyny, které slouží

   jako návod k instalaci a spuštění
   zařízení

 Kabel pro sériové připojení k PC

Funkce:  
 Analýza 4 hlavních plynů:

   CO, CO2, HC, O2

 Výčet poměru lambda
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Akumulátor • 007935900330

Analyzéry výfukových plynů
měřiče kouře LOGIC SMOKE
007935900120

Logic Smoke 007935900040 posiada 
takie parametry jak:

 Měřič nepropustnosti
   pro kouř u dieselových
   vozidel  

 Odečítání koeficientu absorpce K(m-1):
   0 ÷ 99,9%, rozlišení 0,01%  

 Odečítání koeficientu absorpce K(%):
   0 ÷ 99,9%, rozdzielczość 0,1% 

 Odečítání teploty výfukových plynů:
   0 ÷ 200ºC, rozlišení 1ºC

 Doba zahřívání: přibližně 3 minuty
 Teplota komory pro analýzu výfukových plynů: 75 ºC 
 Zabudovaná baterie, která zajišťuje

   provozní dobu 4 hodiny s možností
   dobíjení přímo z elektrické sítě

 Rozměry: 230 x 340 x 225
 Napájení z elektrické sítě 220V – 50 Hz

   nebo pomocí baterie 12 V (volitelné)

Konektory: 
 Vstupy: elektrická síť, počítadlo otáček,

   teplotní sonda pro chladivo
 Sériový port pro připojení

   kabelu z PC 
 Port PS2 pro počítačovou klávesnici
 Napájecí konektor 12V
 Vnitřní bluetooth třídy 1

 
Standardní vybavení:  

 Kabel pro připojení k elektrické síti 
 Sonda pro sběr výfuk, plynů
 Sonda spalin 
 CD s počítačovým softwarem  
 Stručné pokyny, které slouží

    jako návod k instalaci a spuštění
    zařízení

 Kabel pro sériové připojení k PC

Analýza nepropustnosti (v % i m-1),
při zrychlování motoru, spouštěč teploty 
kouře avýfukových plynů.

Analyzéry výfukových plynů
měřiče kouře SMART smoke
007935900110

Smart Smoke posiada takie
parametry jak:

 Měřič nepropustnosti pro kouř
   u dieselových vozidel      

 Odečítání koeficientu absorpce K(m-1):
   0 ÷ 99,9%, rozlišení 0,01%  

 Odečítání koeficientu absorpce K(%):
   0 ÷ 99,9%, rozdzielczość 0,1%  

 Odečítání teploty výfukových plynů:
   0 ÷ 200ºC, rozlišení 1ºC 

 Doba zahřívání: přibližně 3 minuty 
 Teplota komory pro analýzu výfukových

   plynů: 75ºC   
 Integrovaná tiskárna: 24 sloupců,

   termální, pro tištění zpráv
 Multifunkční klávesnice  
 LCD 4x 20 podsvětlená bílými diodami

   s vysokým jasem 
 Zabudovaná baterie, která zajišťuje

   provozní dobu 4 hodiny s možností
   dobíjení přímo z elektrické
   sítě

 Napájení z elektrické sítě 220V – 50 Hz
   nebo pomocí baterie 12 V (volitelné)

Konektory:
 Vstupy: elektrická síť, počítadlo otáček,

   teplotní sonda pro chladivo
 Sériový port pro připojení

   kabelu z PC 
 Port PS2 pro počítačovou klávesnici
 Vnitřní bluetooth třídy 1

 
Standardní vybavení:  

 Kabel pro připojení k elektrické síti 
 Sonda pro sběr výfuk, plynů
 CD s počítačovým softwarem  
 Stručné pokyny, které slouží

    jako návod k instalaci a spuštění
    zařízení

 Kabel pro sériové připojení k PC

Analýza nepropustnosti (v % i m-1),
při zrychlování motoru, spouštěč teploty 
kouře avýfukových plynů.

Snímač indukční RPM
007935900345

Piezoelektrický
snímač • 007935900325

Teplotní senzor pro všechna 
vozidla, délka 5m
007935900300

Modul snap-in pro motocykly měření 
4 výfukové potrubí
007935900310

Modul snap-in k měření RPM 
007935900320

Speciální sonda pro nákladní
vozidla a autobusy do výfuku
007935900370
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Ultrazvukové čističky

Maximálně urychlují procesu čištění, než klasické mytí, jako je mytí rukou . Ultrazvuky účinně odstraní nečistoty, 
jako například diamantové brusné pasty, hobliny, tuky a chladící emulze . Ran-Scan digitální skenování generátoru 
ultrazvuku a kontroly rezonanční kmitočet . Ten Ran - skenování přesně vybere a udrží frekvenci s maximálním 
výkonem generátoru a provozních podmínek, jako jsou například změny teploty, odplynění lázně v myčce . Ten 
Ran - systém automaticky upravuje generátor v pravidelných intervalech a udržuje rozmezí 92 - 100% .

S Ran – skenovací systém je určen pro dlouhodobé používání, Magneti Marelli ultrazvukové čističky bude fungovat 
se stejnou účinností po celou dobu fungování . IGBT tranzistory, které v kombinaci s Ran - nScan digitální ovládání, 
zvyšují spolehlivost myčky . Jako standardní montáž používáme modul arnsystem „EURO“, snadno se ovádá a udržo-
vat, dále umožňuje regulaci proměnlivého zatížení, teploty a času . V moderních single čističkách – s aut . nastavi-
telnou frekvencí a použitým sofistik . Systémem frequencyntracking . Tato metoda poskytuje dobré využití přístroje 
- vysílač energie a distribuce amplitudy vibrací v čističce . Vysoké frekvence - proud z generátoru energie je přenášen 
do sekce, jejichž pracovním prvkem jsou dva piezero – keramické talíře .

Generátor je připojen ke spodní části a způsobuje vibrace, ty se přenášejí na čistící kapalinu . Rychlá kondenzace 
tekutiny způsobuje kavitaci, která spočívá v rychlém formování a zmizení vakua - kontaminujících láteka v objemu 
tekutiny . Ta nepoškozuje citlivé či komplikované mechanismy . Vyžaduje minimální dohled a může být obsluhována 
neodborným personálem .

Ultrazvuková myčka-MU 100 obsah,  10 l,  
rozměry myčky : 475x285x75mm
007935018050

Ultrazvuková myčka-MU 14, obsah 1, 4 l,  
rozměry myčky : 120x110x110mm 
007935018000

Ultrazvuková myčka-MU-150, obsah 15L,
rozměry myčky: 475x285x115mm
007935018000

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA
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	 Košík do myčky MU-100 	
007935018130

	 Košík do myčky  MU-14	
007935018080

	 Košík do myčky MU-150		
007935018140

	 Košík do myčky MU-230	
007935018150

	 Košík do myčky   MU-25	
007935018090

	 Košík do myčky MU-40	
007935018100

	 Košík do myčky MU-55	
007935018110

	 Košík do myčky MU-90	
007935018120

Ultrazvuková myčka-MU 230, obsah  23l,  
rozměry myčky : 475x280x170mm 
007935018070

Ultrazvuková myčka- MU 55, obsah  5,5  l,  
rozměry myčky: 300x280x70mm
007935018030

Ultrazvuková myčka-MU 25,  obsah  2,5 l,  
rozměry myčky: 270x120x70mm
007935018010

Ultrazvuková myčka-MU 90,  obsah  9 l,  
rozměry myčky : 300x280x120mm
007935018040

Ultrazvuková myčka- MU 40, obsah   4 l,  
rozměry myčky: 480x115x70mm
007935018020

Ultrazvukový čistič 14 LT
007950010400

DOPLŃKY

Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA
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Sada připojovacích adaptérů do různých typů motorů a palivových systémů .

Rozšířená sada adaptérů 
pro připojení k různým 
typům motorů a 
palivových systémů

007935101460

Čisticí kapalina
ES20/ES3, 285 ml

007935095490

Čisticí kapalina 25 l

007935095500

Płyn	do	czyszczenia	filtrów	
DPF	do	urządzenia	ES.3	
-	2	L

007935101670

Sada adaptérů pro
čištění DPF-ES3 zařízení 	

007935100530

Sada adaptérů pro 
připojení do  ES3

007935101470

DOPLŇKY

Charakteristika stroje:
Automatické čištění palivových systémů nafty
a benzinu v:

 motocykly,
 osobní automobily,
 lehké nákladní vozy,
 těžké nákladní automobily,
 autobusy,
 a lodě .

Zařízení pro čištění vstřikovače, 
a palivového systému 
Magneti Marelli ES.3

KOD MM MODEL POPIS

007935095380 ES.3 Zařízení pro čištění vstřikovače, a palivového systému ES3 

007935095490 Čisticí kapalina ES20/ES3 285 ml 

007935095500 Čisticí kapalina ES20/ES3 25 l

007935100530 DPF.01 DPF . 01sada adaptérů pro čištění
DPF-ES3 zařízení

007935101460 AEAK.01 Rozšířená sada adaptérů pro připojení k různým typům motorů
a palivových systémů 

007935101470 IMC.01 Sada propojovacích adaptérů k napojeni do sacího potrubí

007935101670 DPF.2L Čistící kapalina pro DPF filtr pro zařízení

Podporované systémy:
 Common Rail Diesel,
 Diesel,
 Přímý vstřik benzínu (G-DI, FSI, HPI),
 vícebodové vstřikování a benzín jednobodové

    (MPFI, TBI, CIS, jiné))
 karburátor
 LPG

Vlastnosti systému:
 Systém s dvojitým

    (benzinu a motorové)
 Auto tlaku řídící jednotkou
 Schopnost přizpůsobit na všechny značky

     a modely aut
 Schopnost čistit sací potrubí (vyžaduje další

     adaptér IMC . 01)
 Čištění filtru DPF (vyžaduje další

     adaptér DPF . 01)
 Automatický/manuální příručka
 Jazyk lokalizace na Display
 Schopnost rozšíření a aktualizace

     softwaru
 Uživatelské rozhraní ovládacího prvku přátelský
 Software v polské
 Lehké a robustní design

Díky opláchněte zařízení řady
systémů ES paliva,
je to možné:

 Snižování toxicity výfukových plynů se 70%
 Maxima obnovení tovární

     pohonné síly
 Zmniejszenie zużycia paliwa
 Čištění systému Common Rail
 Zlepšení práce

     čerpadla
 Dekontaminace usazenin ze spalovacího prostoru
 Očištění ventilů a pístních

     kroužků
 Odstranění nečistot z katalizátoru
 Stabilizace volnoběžných otáček motoru
 De-carbonization of the catalytic converter & DPF
 Odstranění klepání z motoru
 Preventivní ochrana před nákladnou opravou

Zařízení ES 3, krok za krokem vás provede
proplachovacím cyklem palivového systému .
Informace se zobrazí na LCD displeji, automatický 
režim práce, která nevyžaduje mechanický zásah 
během procesu čištění . Tlak paliva produkované 
tímto zařízením je automaticky přizpůsobena
tlak v palivovém systému vozidla . Je napájena
z podporovaných vozidel-12 V .
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Charakteristika stroje:
Automatické testování benzin,
vstřikovače, m .in .:

 Vícebodové vstřikování MPI
 Přímé vstřikování TBI
 Wtrysk bezpośredni HPI, FSI, 

 GDI v nízkém tlaku
 LPG
 CNG

S pomocí zařízení GS je možné odhalit příčiny 
nepravidelného chodu motoru:

 Zvýšené hodnoty emisních spalin
 Snížení výkonu motoru,

     točivý moment
 Nárust spotřeby palina
 Úniky, poklesy

     tlaku
 Nepravidelný chod a zahasínání motoru

     ve volnoběžných otáčkách
 Problémy se startováním motoru

Díky zabudovanému podsvícení
vysokokapacitních LED diod je možné
sledovat funkcji

 Jednotlivých vstřikovačů v różnych
     fázích testu

 Včetně dávek paliva
 Test iVM s rozsahem

    1ml/ 130 ml .

Charakteristika:
 Pracovní tlak 0-10 bar
 Přímý vstřik tlakem

     až 10 bar
 Plně konfigurovatelný testovací plány
 Provozní režim automatický (S4) nebo

     ruční GS2)
 Testy, které simulují  zatížení motoru
 Ergonomicky a uživatelsky

     přívětivý
 Krátká doba testu / auto ergonomický
 Robustní, rychlý a snadno použitelné

     montážní adaptéry vstřikovačů
 Test rozstřiku a toku vstřikovací kapaliny
 Reverzní proplach  vstřikovače po vyčištění
 Ultrazvukový čistič jen

     Tester GS4

Standardní vybavení:

Standardní sadu adaptérů pro
všechny vstřikovače

Tester benzinové vstřikovače 
GS2, standardní sady adaptérů 
Magneti Marelli 
Seria GS4

KOD MM MODEL POPIS

007935095360 GS2 .10 Tester benzinové vstřikovače GS2, standardní 
sady adaptérů

007935095370 GS4 .10 Benzínová testovací stolice s ultrazvukovou 
čističkou Gs4

007935101640 GS2 .20
Benzínová testovací stolice s ultrazvukovou 
čističkou Gs2 . Sada propojovacích adaptérů, 
testovací a proplachovací kapaliny

007935101650 GS4 .20
Benzínová testovací stolice s ultrazvukovou 
čističkou Gs4 . Sada propojovacích adaptérů, 
testovací a proplachovací kapaliny

Poměr dávek   

Regresivní proplach (proti průtoku paliva) .

Softwarem

Testovací kapalina a kapalina
do ultrazvukové myčky

Ultrazvukové pračky

Volitelné příslušenství:

Exkluzivní sadou adaptérů pro všechny benzinové 
vstřikovače a CNG a LPG

Sestava adaptérů
pro GS2/GS4

007935100475
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Dílenské vybavení 

DIAGNOSTIKA

Moderní systémy přímého benzínového
vstřikování (G -DI, FSI, HPI, JTS), pro pravidelné
testování vstřikovačů, používané v těchto systé-
mech, zařízení s vysokým provozním tlakem .
Magneti Marelli nabízí zařízení, které umožňuje 
testování těchto vstřikovačů . 

Charakteristika zařízení
Automatické testovací zařízení
petrol injectors, among others:

 Test všech druhů elektromagnetických
     a piezo vstřikovačů (0 - 300 V / 0 - 35A)

 Možnost testování 1 až 4 vstřikovačů (GDU4R)
 Pracovní tlak 300 až 550 Barů
 Elektronické měření poměrů
 Dynamických testů u GDU* (přesnost: 0 .2%,

     opakovatelnost: 0 .05%)
 V případě statického měření u série GD1R

     rozlišení: ( 0 .1mm3, přesnost: 0 .6%)
 Zařízení umožňuje funkci
 Regenerace PIEZO vstřikovačů
 Vnitřní proplach vstřikovače

     - MACC (verze * / F)
 Databáze a aktualizace 
 Zdarma po celou dobu užívání

    GD1R - V / manuální regulátor tlaku),
 Test 30 čas: 5 - 15 minut (GDU2R / GDU4R)

     a 7-8 min (GD1R)
 Systém

     Android .
 Naměřené hodnoty jednotlivých testů

    možno tisknout
 Adapréry pro napojení vstřikovačů

    možno doobjdnat .

Prováděné testy:
R2LC
El  . test vstřikovače:
- piezo: kΩ/µF
- cívkový: Ω/mH
CFL
Test těsnosti vstřikovače
NLT
Test těsnosti vstřikovací koncovky - trysky
iVM

Zařízení na testování benzínov-
ých vstřikovačů - Magneti Marelli 
GD1R, GDU*R

Testy měření dávek vstřikovačů v 15 krocích .
Plné zatížení (FL), částečné zatížení (PL), dávka 
emisí (EM), volnoběžné otáčky (LL), předvstřik
/dotrysk (PI),
RSP
Test času reakce vstřikovače,
SPR
Amická kontrola rozprašování

MM produktové 
číslo Model Max. operační tlak Vnitřní prplach vstřikovače Měřící systém Číslo měřeného slotu

007935101500 GD1R-E/30 300	bar NE Statické 1

007935101510 GD1R-D/30 300	bar NE Statické 1

007935101600 GDU.2R/30 300	bar NE Dinamické 1

007935101610 GDU.2R/30/F 300	bar ANO Dinamické 1

007935101620 GDU.2R/55 300	bar NE Statické 1

007935101630 GDU.2R/55/F 300	bar ANO Statické 1

007935101160 GDU.4R/30 300	bar NE Dinamické 4

007935101590 GDU.4R/30/F 300	bar ANO Dinamické 4

007935101170 GDU.4R/55 550	bar NE Statické 4
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Alaska START 
007950015200

Vybavení:
 Programátor a sofistikované elektronické

    řídicí systémy elektroventilů
 Pojistné ventily
 Tlakového čidla
 Dvě měřidla tlaku vzduchu
 Dva ruční ventily
 Tři zásobníky na nový olej, starý olej

   a kontrastní látku
 Možno doobjednat tiskárnu
 Hadice s délkou 3 m

   rozkládací
 Integrovaný alfanumerický disple
 Integrovaný alfanumerický displej,

   elektronická databáze, možnost uložit
   servisovaná vozidla do paměti na základě
   registrační číslo poslední provedené
   služby a diagnostika servisovaného
   klima okruhu .

Funkce plničky:
 Regenerace

   chladiva
 Odlučování oleje a mechanických

   nečistot
 Odvodňování , filtrování
 Separace oleje obsaženého

   v množství chladiva
 Testovací systém
 Přítomnost reziduálního chladiva v systému
 Odsávací systém pomocí výkonné

    vakuové pumpy
 Test na únik (netěsnost ) testování

   systému pomocí vákua
 Automatické nebo

    polo automatické
    dávkování oleje a
    kontrastní látky

 Využívání zbývajících faktorů

Aljaška START je automatické zařízení Magneti Marelli,
vyvinuté pro servis klimatizačních systémů . Zařízení umožňuje
snadno provádět servisní zásah dvěma způsoby . Tento model je 
kompromis mezi rozsáhlými tech . možnosti a atraktivní cenou .

(1) funkce manuál: provozovatelem je provedeno odsátí a vakuace, 
dávkování oleje, kontrastu a plnění .

(2) automatické funkce: operace jsou prováděny automaticky
výběrem konkrétního vozu z databáze nebo automaticky 
programovatelné cyklu (bez pomoci operátora nastavením
různých funkcí .

Bohaté softwarové zařízení je schopno vést operátora
prostřednictvím následujících cyklů . Databáze automobilů,
dodávkových, nákladních automobilů a zemědělských strojů .

    
 Schopnost pracovat v režimu ručního
 Máchání systém faktor 20 nedávno služby
 Jednoduchá a levná služba

Podrobnosti:
 Chladivo: R134a
 Váha elektronická chladící faktor;

   přesnost: +/- 10 g
 Próżniomierz: Kl . 2 .5
 Kapacita provozní nádrže- 10 kg R134a
 Filtru čerpadla a strojní jemné mřížky

   vakuové čerpadlo
 Vakuové čerpadlo 70 l/min
 Maximální podtlak 0,05 mbar
 Objemové kompresory: 300g/min
 Hadice: 3 m
 Tepelná tiskárna (volitelné)

Dodané s:
 Ochranné rukavice
 Ochranné brýle
 Sadu připojení k válce externí prohlášení

KE KAŽDÉ PLNIČCE ZDARMA:
IGELITOVÝ OCHRANNÝ PŘEHOZ, PLAKÁT, RUKAVIC A 
BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE, ŠKOLENÍ, BANNEROVÁ REKLAMA

Kalibrace a instukce dostupné online

DOPORUČENÝ
PROVOZNÍ TLAK

SNADNÁ KALIBRACE ZLEPŠENÉ 
VYPOUŠTĚNÍ OLEJE

NÍZKÉ PROVOZNÍ 
NÁKLADY

Databáze osobních vozů + 
nákladí, aktualizace pomocí 

karty (možné dodatečně 
objednat)
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Alaska START HFO 
007950015210	

Vybavení:
 Programátor a sofistikované elektronické

    řídicí systémy pomocí elektroventilů
 Systémy pomocí elektroventilů
 Bezpečnostní ventily
 Tlakové senzory
 Tři analogové měřidla
 Dva ruční ventily
 Tři nádrže starý olej, nový

   olej, kontrast .
 Tiskárna (volitelně)
 Hadice s

   délkou 3 m
 Alfanumerický displej
 Tlak v nádobě kontrolován

   pomocí tlakoměru
 Elektronické databáze,

   na m .in . sekundární identifikace
   vozidla na základě registrační
   čísla spolu s poslední prováděnou
   službou

 Konektor na dusík (volitelné)
 konektor pro propláchnutí systému
 POE/UV (pro hybridní vozidla

   s rychlospojkou)
 Rychlospojkou Parker v souladu s J2888

Funkce ALASKA START HFO:
  Regenerace chladiva
  Odloučení  mechanických

    nečisto
  Odvodnění filtrováním
  Separační faktor z oleje obsaženého

     v měření množství obnovené chladiva
  Měření množství obnovené chladiva
  Měření množství obnovené oleju
  Přítomnost reziduálního chladiva v systému
  Odsávání pomocí výkonné

     vakuové pumpy
  Únik testování systému (na vakuum

    nebo tlak dusíku)
  Automatické nebo polo automatické

    olejové injekce a kontrast v částku
    stanovenou manuální nebo
    vizuální kontroly,

  Využívání zbývajících faktor

ALASKA START HFO,  plnící zařízení s diagnostikou
klimatizace HFO, který používá nové chladivo HFO 1234yf .
Zařízení je v souladu s ustanoveními Evropskými a americkými  
bezpečnostními předpisy, jakož i ustanovení SAE
(Society of Automotive Engineers) . S cílem zajistit maximální
přesnost a spravovat mimořádně snadná údržba, funkce
obnovení chladiva .

Výkon ventilačního systému zaručuje nejlepší kapacity
odvodu tepla . Volitelné – možno dovybavit analyzerem chladiva .

 Schopnost pracovat v ruční
 Máchání systému faktor,
 Máchání systém faktor 20 nedávno služby
 Levné a servis
 Identifikace (volitelné)

Podrobnosti:
 Chladivo: R1234yf
 Elektronické váhy:

   přesnost +/- 10g
 Váhy na použitý olej: přesnos +/- 1g
 Próżniomierz: Kl . 2 .5
 Provozní kapacita:

    tank-7 kg
 Komplexní molekulární síto filtru

   a mechanické s jemné mřížky
 Vakuové čerpadlo: 70 l/min
 Maximální podtlak: 0,05 mbar
 Objem kompresoru: 300g/min
 Hadice: 3m
 Tiskárna – možno doobjednat
 Chladiva identifikátor (volitelné)

Dodané s:
 Rukavice ochranné
 Bezpečnostní brýle
 Sada spojení do válců externí
 Odważnik wzorcowy do kalibracji wagi
 Klíč pro uzamčení/snížení hmotnosti
 Příkaz

KE KAŽDÉ PLNIČCE ZDARMA:
IGELITOVÝ OCHRANNÝ PŘEHOZ, PLAKÁT, RUKAVIC A 
BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE, ŠKOLENÍ, BANNEROVÁ REKLAMA

Kalibrace a instukce dostupné online

DOPORUČENÝ
PROVOZNÍ TLAK

SNADNÁ KALIBRACE ZLEPŠENÉ 
VYPOUŠTĚNÍ OLEJE

NÍZKÉ PROVOZNÍ 
NÁKLADY

Databáze CAR
+ TRUCK
+ AGRI

KONEKTOR DUSÍKU



Alaska BUS 
007950015220
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Dílenské vybavení 

KLIMATYZACE

Vybavení:
 Programátor a sofistikované elektronický

    řídicí systém elektroventilů
 Bezpečnostních ventilů
 Tlakových  senzorů
 Další chladič (elektrowentylatorem)

   chladiva
 Tři analogové měřidla
 Dva manuální ventily
 Tři zásobníky na nový olej,

    starý olej a kontras
 Tiskárna (volitelně)
 Služby 5 m

    rozkládací
 Alfanumerický displej
 Další manometr tlaku

    v vnitřní válec
  Integrované, elektronické databáze,

    což umožňuje m .in . sekundární
    identifikace vozidla na základě
    registrační číslo spolu s poslední
    provádí služby

  Konektor pro dusík
 Máchání
 Rozložení konektor POE/UV (hybridní

    automobily) s rychlospojkou
 Topný pás

Funkce ALASKA BUS:
 Regenerace chladiva obsažené v/c
 Čištění faktoru mechanické

    nečistoty
 Odvodnění agenta filtrováním
 Separační faktor z oleje obsaženého

    v měření množství obnovené chladiva
 Měření množství obnovené ropy
 Testovací systém
 Přítomnost reziduální chladiva v systému odvlhčení
 Systém pomocí výkonné

    vakuové pumpy
 Únik testování systému (na vakuum

    nebo tlak dusíku)
 Automatické nebo polo automatické

    olejové injekce a kontrast v částku
    stanovenou manuální nebo
    vizuální kontroly,

 Využívání zbývajících faktoru dráty
 Práce v manuálním režimu

Aljaška BUS je plně automatická plnička Magneti Marelli,
vyvinuté pro diagnostiku a servis klimatizace . Zařízení umožňuje
snadno provést servisní zásah dvěma způsoby:

1) provozovatelem je provedeno odsátí a vakuace, dávkování
oleje, kontrastu a plnění .

(2) automatické funkce: operace jsou
prováděny automaticky výběrem  auto z databáze nebo
automaticky programovatelné cyklu (bez pomoci operátora
nastavením různých funkcí) .

Databáze automobilů, dodávkových, nákladních automobilů
a zemědělských strojů . Plnička má velkou nádrž a velkou vývěvu
(226l/min) tak je vhodná pro práci s velkými systémy například
na autobusech .

 Máchání faktor
 Systém diagnostiku systému spolu se tisk (volitelně)
 Levné a podrobnosti služby

Podrobnosti:
 Chladivo: R134a
 Elektronické váhy:

   přesnost +/- 10g
 Próżniomierz: Kl . 2 .5
 Chladivo: elektronické chladivo

   27,2 l- 25 kg R134a
 Složený filtr s molekulárním sítem

   a mechanické jemné
 Mřížky vývěva 226 l/min
 Maximální podtlak 0,05 mbar
 Kabely 5m
 Objemové kompresory: 500g/min
 Tepelná tiskárna (volitelné)

Dodávané s:
 Ochranné rukavice
 Ochranné brýle
 Sadu připojení k válce externi kalibrace
 Odważnik wzorcowy do kalibracji wagi
 Klíč pro uzamčení/snížení hmotnosti
 Příkaz

KE KAŽDÉ PLNIČCE ZDARMA:
IGELITOVÝ OCHRANNÝ PŘEHOZ, PLAKÁT, RUKAVIC A 
BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE, ŠKOLENÍ, BANNEROVÁ REKLAMA

Kalibrace a instukce dostupné online

4M POTRUBÍ, KTERÉ 
LZE PRODLOUŽIT

VYSOCE VÝKONNÉ 
ČERPADLO

ZLEPŠENÉ 
VYPOUŠTĚNÍ OLEJE

NÍZKÉ PROVOZNÍ
NÁKLADY

Databáze CAR
+ TRUCK
+ AGRI

KONEKTOR DUSÍKU

TISKÁRNA
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Dílenské vybavení 

KLIMATYZACE

Alaska PREMIUM 
007950015230		

Vybavení:
 Programátor a sofistikované elektronický

    řídicí systém elektroventilů
 Bezpečnostních ventilů
 Tlakové senzory
 Senzor tlaku (měření tlaku

   s alarmem)
 Další chladnější (elektrowentylatorem)

    chladiva
 Dva analogové tlakoměry

   s navrhované tlak
 Tepelná tiskárna
 Databáze s výběrem vozidel

   osobních automobilů, dodávek,
   nákladních automobilů
   a zemědělských strojů
   a možnost doplnění
   dalších vozidel

 Elektronických vah
 Diagnostika pomocí elektronických

   vah, hadice 3
 LCD displej
 Čtyři zásobníky pro olej,

    nový olej, kontrast a olej do
    vozidla - hybridní systémy,
    topný pás

 POE/UV (hybridní vozidla)
   s rychlospojkou

 Dusík (do 15 barů), USB pro update
Funkcje ALASKA BUS:

 Regenerace chladiva
 Obsažené

    v čištění
 Odvodnění filtrováním
 Separační faktor z oleje obsažené

    v systému
 Měření množství obnovené chladiva
 Testovat přítomnost reziduální chladiva v systému
 Systém pomocí výkonné

    vakuové pumpy
 Únik testovací systém
 Proces výměny

    poloautomatického nebo
    automatického režimu dávkování
    oleje a kontrastu

Aljaška PREMIUM je plně automatická plnička
Magneti Marelli, vyvinuté pro diagnostiku a servis klimatizace .
Zařízení umožňuje snadno provést servisní zásah dvěma způsoby:

1) provozovatelem je provedeno odsátí a vakuace, dávkování
oleje, kontrastu a plnění .

2) automatické funkce: operace jsou prováděny automaticky
výběrem auto z databáze nebo automaticky programovatelné
cyklu (bez pomoci operátora nastavením různých funkcí) .

Databáze automobilů, dodávkových, nákladních automobilů
a zemědělských strojů . Plnička má velkou nádrž 25 Kg, tak je
vhodná pro práci s velkými systémy například . na autobusech .

 Využívání zbývajících faktor
 Schopnost pracovat v režimu ručního
 Máchání systému faktor,
 Faktor systému spolu s tiskem,,

    bilanční faktor v/out
 Levné a služby
 Automatické nebo ruční aktivaci

   plynu nieskroplonych
 Aktualizovat databázi prostřednictvím USB
 Možnost připojení dusíku

    k detekci úniku
 Možnost konverze na R1234yf

Vlastnosti:
 Chladivo: R134a/1234yf
 Elektronická váha chladiva:

   - přesnost +/- 10 g
 elektronické váhy nový olej/použitý olej:

   - přesnost +/- 1 g
 Próżniomierz: Kl . 1 .0
 3 m hadice, manometry niskiego ciśnienia/

   wysokiego ciśnienia: Kl . 1 .6
 Vnitřní kapacita nádrže: 25kg/27l
 Kompresory: 300g/min
 Čerpadlo kapacita: 100 l/min
 Vakuum: 5 Pa – 0 .05 mbar
 Filtru s komplexní molekulární síto
 Filtru s mechanické s jemná síť, tepelná tiskárna

Dodané s:
 Rukavice ochranné, bezpečnostní brýle,

    sada spojení do válců externí, klíč pro uzamčení/
     snížení hmotnosti, příkaz .

KE KAŽDÉ PLNIČCE ZDARMA:
IGELITOVÝ OCHRANNÝ PŘEHOZ, PLAKÁT, RUKAVIC A 
BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE, ŠKOLENÍ, BANNEROVÁ REKLAMA

Kalibrace a instukce dostupné online

ZLEPŠENÉ 
VYPOUŠTĚNÍ OLEJE

ZÁMEK VAH ÚDRŽBA 
HYBRIDNÍHO OLEJE

NÍZKÉ PROVOZNÍ 
NÁKLADY

DATABÁZE CAR
+ TRUCK
+ AGRI

KONEKTOR DUSÍKU TISKÁRNA

SNADNÁ KALIBRACE

Identifikace
chladiva



Alaska PREMIUM HFO 
007950015240
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Dílenské vybavení 

KLIMATYZACE

Vybavení:
 Programátor a sofistikovaný elektronický

    řídicí systém elektroventilů
 Pojistný ventil
 Tlakové senzory
 Nádrže se senzorem tlaku

   (měření tlaku s alarmem)
 Další chladnější (elektrowentylatorem)

   chladiva
 Dva analogové tlakoměry chladiva

    s tepelnou tiskárnou
 Tepelná tiskárna
 Vložena databáze s výběrem

    vozidel osobních automobilů,
    dodávek, nákladních automobilů
    a zemědělských strojů
    a možnost doplnění
    dalších vozidel

 Elektronické váhy na olej
 Servis s délkou 3 m obnovitelných

    zdrojů v souladu Podle
    J2888,

 LCD displej
 Čtyři zásobníky pro olej - nový olej,

    kontrast,  olej do hybridních vozidel,
    použitý olej .
    Topný pás, proplach

 Kontejneru POE/UV (hybridní vozidla s mož-
    ností rychlého uvolnění pomocí rychlospojky

 Chladiva identifikátor (volitelně)
 Topný pás,  konektor na připojení dusíkové

    sady pro detekci úniku na (do 15 barů),
 Rychlé Parker podle J2888

Vlastnosti:
 Regenerace chladiva
 Odlučování mechanických nečistot,

    vlhkosti
 Odvodnění agenta filtrováním
 Separace oleje obsaženého v měřeném

    množství chladiva
 Měření množství obnovené chladiva
 Testovat přítomnost zbytkové chladiva v systému
 Systém pomocí výkonné

    vakuové pumpy
 Únik testovací systém

HFO ALJAŠKA PREMIUM je zařízení pro plnění , servis
klimatizace a diagnostiku . Plnička je určena pro nové chladivo
HFO 1234yf . Splňuje ustanovení Evropské a americké bezpečnostní
předpisy, jakož i ustanovení SAE (Society of Automotive Engineers)
s plně automatickou funkcí .

Výkon ventilačního systému zaručuje účinný odvod tepla . 
Kromě toho umožňuje identifikaci chladiva pomocí analyzeru
chladiva, který je možné doobjednat .  Zařízení je vybaveno pamětí ,
možno uložit odservisované vozy, které jsou užitečné při zjišťování vad 
v klimatizaci, stejně jako dusíkový  test pomocí vestavěného tlakového 
konektoru .  Tisknou se všechny funkce, které jsou viditelné na LCD displeji . 
Inovativní pracovní alarm upozorňuje na poruchy zařízení,
nebo klimatizace .

 Automatické nebo polo
    automatické dávkování oleje a kontrastu,
    odsávání zbývajícího chladivo
    z hadice

 Využívání zbývajících faktor , schopnost
    pracovat v režimu ručního

 Registrace funkce provádí v podobě výhodné
    pro klienta tisku

 Máchání systému faktor, systém diagnostiky, 
   spolu s tiskem

 Bilanční faktor 
    in/out, 

 Nekomplikované
    a levný servis

 Automatické nebo ruční aktivaci
   plynu nieskroplonych

 Aktualizovat databázi prostřednictvím USB
 Možnost připojení analyzeru chladiva

    (nepovinné)
 Chladivo identifikace

    (volitelné)

Podrobnosti:
 Chladivo: R1234yf,
 Přesnost měření  chladiva

   - přesnost +/- 10 g
 Elektronické váhy čerstvý olej/použitý

   - přesnost +/- 1 g
 Próżniomierz: Kl . 1 .0
 Nízký tlak/velký manometr:

    Kl . 1 .6
 Vnitřní kapacita nádrže:: 10 kg,

    výtlak kompresory: 300g/min
 Hadice: 3m
 Kapacita čerpadla objem: 100 l/min
 Konečné vakuum: 5 Pa – 0 .05 mbar,
 Komplexní mechanické na molekulární síto
 Jemná síť

Součástí:
dvojice ochranné rukavice, ochranné brýle,
sadu připojení k válce externí kalibrace váhy, 
kalibrace závaží, Imbus klíč pro uzamčení/nižší 
váhu, příkaz .

KE KAŽDÉ PLNIČCE ZDARMA:
IGELITOVÝ OCHRANNÝ PŘEHOZ, PLAKÁT, RUKAVIC A 
BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE, ŠKOLENÍ, BANNEROVÁ REKLAMA

Kalibrace a instukce dostupné online

ZLEPŠENÉ 
VYPOUŠTĚNÍ OLEJE

ZÁMEK VAH ÚDRŽBA 
HYBRIDNÍHO OLEJE

NÍZKÉ PROVOZNÍ 
NÁKLADY

DATABÁZE CAR
+ TRUCK + AGRI

KONEKTOR DUSÍKU TISKÁRNA

SNADNÁ KALIBRACE

Identifikace
chladiva
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   PLNIČKY KLIMATIZACÍ,
     TABULKA POROVNÁNÍ

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

1 .  Chladivo R134a R1234yf R134a R134a (konverze na 1234yf ) R1234yf

2 .  Identifikace chladiva Ne Možné objednat Ne Nie Možné objednat

3 .  Databáze zadaná Ano Ano Ano Ano Ano

4 .   Paměť operací Ano Ano Ano Ano Ano

5 .   Diagnostika systému klimatizace Ano Ano Ano Ano Ano

6 .  Vybaveno tiskárnou Možné objednat Možné objednat Ano Ano Ano

7 .  HP-LP, HP, LP Manuální ventily Manuální ventily Manuální ventily Elektroventily Elektroventily

8 .  Odsávání Aut Aut Aut Aut Aut

9 .  Odsávání oleje Aut bez váhy Aut bez váhy Aut bez váhy Aut bez váhy Aut bez váhy

10 . Vakuum Aut Aut Aut Aut Aut

11 . Zkouška těsnosti Aut Aut Aut Aut Aut

12 . Fáze plnění Aut Aut Aut Aut Aut

13 . Proplach systému Ne Ano Ano Ano Ano

14 . Detekce dusíkem Ne Možné objednat Možné objednat Možné objednat Možné objednat

15 . Odsátí zkapalněného plynu AUTA s ventilem AUTA s ventilem AUTA s ventilem AUT s elektroventilem AUT s elektroventilem

16 . Klávesnice a displej Alfanumerické min 4 x 20 (4 
tlačítka)

Alfanumerické min 4 x 20 
(4 tlačítka)

Alfanumerické min 4 x 20 
(4 tlačítka) LCD obrazovka s tlačítky LCD obrazovka s tlačítky

17 . Dávkování oleje (Aut - váha) Na základě času Na základě času Na základě času Aut váha Aut váha

18 . Dávkování UV (Aut - váha) Na základě času Na základě času Na základě času Na základě času Na základě času

19 . Manometry HP-LP 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm

20 . Nádobka pro čerstvý olej s rychlospojkou Ano Ano Ano Ano Ano

21 . POE nádobka /UV (hybridní automobily)
       s rychlospojkou

Ne Ano Možné objednat Ano Ano

22 . Délka hadice 3000 mm 3000 mm 5000 mm 3000 mm 3000 mm

23 . Vákuvá pumpa 70 L 70 L 226 L 100 L 100 L

24 . Vakuum Min . 0,05 mBar Min . 0,05 mBar Min . 0,05 mBar Min . 0,05 mBar Min . 0,05 mBar

25 . Kompresor 9 cc 9 cc 14 cc 9 cc 9 cc

26 . Topný pás Ne Ano Ano Ano Ano

27 . Vnitřní vložka 10 kg 10 kg 25 kg 25 kg 10 kg

28 . Senzor tlaku v nádobě
      s poměrem teploty Ne Ne Ne Ano Ano

29 .  Měření tlaku vnitřní nádrže Ne Manometr Manometr Ekran Ekran

Topný pás pro Container 12,5 L
007935090760

Topný pás pro Container 27,2 L
007935090770

Filtr new Texa: 76mm, délka 240 mm,
závit  M3/8”x M3/8”			007950025560

Tiskárna pro Station Plus/Hd/Next
007935096320

Tiskárna k plničce klimatizací
Alaska Start HFO / Alaska BUS
007950015510

Filtr Robinair 76Mm, délka 235mm, závit  3/8” 
(ACS 511, ACS 611, Robinair AC690 AC 595)  
007950025900

Servisní souprava (filtr + olej) Mm6F / Mm7F
007950024110

Servisní souprava (filtr + olej)
Air Check / Clima Tech
007950024130

Filtr pro Brainbee Dml 303, Filter Brainbee/Valeo(BrainBee 
CLIMA 8000, 8250, 8500, 9000,  9000BUS, CLIMA FILL
PROFI, CLIMA FILL MAXI)   007950025920

Filtr Robinair Spx Valeo Dimension 76mm
délka 275mm		007950025050

Filtr do Brainbee Dml 304 průměr 76Mm
délka 160Mm, závit 1/4 palce
007950025930

Filtr Robinair Spx Valeo Dimension 
90mm délka 294 mm, Fitting 1/4 palce 
007950025060

Filtr pro A/C Magneti Marelli, Bosch ACS 
511, 450, 400, Silvertronic, Tronic, Delphi-
Refmatic série) Ø76 mm délka 230 mm 
připojení 3/8 “ 
007950025055	

Filtr Texa Dimension 76 mm délka 240 Mm 
Connector 3/8 palce	007950025070

Vákuovací olejová pumpa 0,5 l pro různé 
klimatizační jednotky
007935090600
Vákuovací olejová pumpa 1,0 l pro různé 
kliatizační jednotky
007950024880
Vákuovací olejová pumpa 5 l pro různé 
kliatizační jednotky
007950026580



Ozon-Maker 
430104018045		

Ozon-Maker M-MX4000  
007936210010		
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Ozon-Maker - generátoru ozonu

Zařízení prostřednictvím ionizace vzduchu vytváří
nestabilní alotropy kyslíku, tedy ozon O3 . Ozon je velmi silné
oxidační činidlo a odstraňuje všechny nečistoty nahromaděné
v kabině . Efektivně odstraňuje vlhkost, která se shromažďuje
převážně na podlahové vrstvě a odparnících klimatizace .
Odstraňuje i nepříjemné zápachy .

Systém dokáže v závislosti na velikosti kabiny vozidla
a stupni její kontaminace vybrat provozní režim a čas
(5, 10, 15, 30, 60 minut) . V případě autobusů je doporučováno
použít několik zařízení Ozone Maker . Ozon (O3) je obsažen
v atmosférickém vzduchu, kde vzniká z kyslíku vlivem
UV záření . Ozon je plyn těžší než vzduch, je nestabilní a rychle
se rozkládá . Vyšší teplota, vlhkost a znečištění vzduchu urychlují 
rozklad . Ve vodě se pak ozon rozkládá ještě rychleji než ve
vzduchu . Ve formě plynu je bezbarvý, v tlustších vrstvách je
modrý . V kapalném stavu je sytě tmavomodrý, a v pevném stavu 
téměř černý . Ozon je velmi silně oxidační činidlo, mnohem
silnější než kyslík . Rozkládá se na molekuly kyslíku a atomy kyslíku . 
Kvůli jeho velmi silným oxidačním vlastnostem je široce
používaný v průmyslovém prostředí .

 Rozměry: 320 x 220 x 95 mm
 Napájení: 220/240 V- 50 Hz – 0,15 A – 18 W
 Kapacita zařízení: 3 l/perc .
 Výroba ozonu: 1 g/ó

Díky kompaktní konstrukci a dlouhé trubici pro
výfuk ozonu je odstraňování kontaminantů extrémně
snadné . Lze zcela bez problémů umístit hrot trubice
zakončenou sondou do požadovaného místa
v kabině nebo do místa prachového filtru .

 Snadná manipulace
 Odstraňuje všechny nečistoty
 Odstraňuje vlhkost
 Odstraňuje zápachy
 Jednoduché a ekologické fungování
 Snižuje náklady na použití a likvidaci

   chemikálií .

Ozonator MX4000 - generátoru ozonu 

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
 Programovatelné stavy počitadla: 1-60 min
 Tlak vytvářený čerpadlem: 17 Kpa

Pracovní prostředí: uvnitř dobře větraných místností bez plynů 
způsobujících korozi .

 Atmosférický tlak prostředí: 100±4 Kpa
 Teplotní rozsah pracovního prostředí: 5-40°C
 Relativní vlhkost pracovního prostředí: ≤80%
 Metoda výroby ozonu: korónový výboj
 Průměr výstupní hadice: 8mm
 Napájení: AC 220-240V 50Hz

4000
mg/h

1000
mg/h
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Plynový tester bez tiskárny
(R134a, R1234yf )

007935020000

Plynový testr bez tiskárny
(R 134A, R1234yf)
• Rychlé a přesné stanovení
  čistoty chladiva,
• Aktualizace prostřednictvím USB,
• Odolný vůči ropným produktům
• Testované faktory:
   R1234yf, R134a s přesnost:
   (1,0 % +/-),

Zobrazí procenta koncentrace:
• R1234yf, R134a,
• HC a vzduchu,
• Teplotní rozsah: 10° c až 50° c,
• Napájení: 110/220 V 50/60 Hz,
• Protokoly na USB,
• Uživatelské rozhraní: LCD + 3 tlačítka,
• Certifikáty: CE, SAE,
• Integrální kalibračního čerpadlo
  Ano, znečištění ropou:
   vyměnitelný filtr

Electronický detektor
úniku pro R1234y

007950025830
ELEKTRONICKÝ detektor úniku
umožňuje lokalizovat únik v systému
tak snadno, jak je to možné:
• 3 úrovně citlivosti
• elektronická váha označuje velikost úniku
• detekuje únik do 2gr / rok
• 46 cm flexibilní sonda
• baterie testru
• akustický alarm označující rozsah úniku

Plynový testr s tiskárnou
(R 134A, R1234yf ) 

007935020010

Plynový testr s tiskárnou
(R 134A, R1234yf):
• Rychlé a přesné stanovení
  čistoty chladiva
• Jednoduchý a rychlý tisk
  provedených testů
• Aktualizace prostřednictvím USB,
• Odolný vůči ropným produktům

SPECYFIKACE:
• Testované faktory: R1234yf, R134a
• S přesnost: (1,0 % +/-)
• Zobrazí procenta koncentrace:
  R1234yf, R134a, HC a vzduchu
• Teplotní rozsah: 10°C až 50°C
• Napájení: 110/220 V 50/60 Hz,
• Protokoly na USB
• Uživatelské rozhraní: LCD + 3 tlačítka
• Certifikáty: CE, SAE
• Integrální kalibračního čerpadlo: Ano
• Znečištění ropou: vyměnitelný filtr

Filtr pro analyzery chladiva

007935020020

Analyzátor chladiva R1234yf

007935021060

Thermical papír pro 
tiskárnu do testeru 

007935020030

Tlaková láhev, R1234yf 5Kg
(007950014561)

007950014325
Chladivo R1234yf (007950014320) -
komplet s lahví, 5 kg (007950014561)

007950014561

Adaptér tlakové láhve
pro chladivo 1234yf . 

007950025800

Adaptér Honeywell natlako-
vou láhev pro nové chladivo .

007950025810

Adapter	Hp	na	lahev	Dupon

07950026650

Adaptér HP na tlakovou 
lahev Honeywell

007950026660

Sada manometrů pro 1234yf

007950024725
Sada pro komplexní kontroly úniků
v automo-bilových klimatizačních
systémech pracující s chladivem 1234yf .
Sada obsahuje měřidla, hadice
a odolné pouzdro .



Dílenské vybavení 

KLIMATYZACE

Univerzální adapter LP na tlakovou
lahev s chladivem 1234yf

007950026670

Univerzální adapter HP na tlakovou lahev 
s chladivem1234yf

007950026680

Kontrasztanyag 1234 Yf 350 ml

007950024910

Kontrastní látka 1234YF 250 ml

007950024915

Olej PAG 100 1234YF

007950024925

Olej pro hybridních systémů R1234YF

007950024685

Olej Pag pro chladivo 1234Yf 250 mll

007950024920

Olej s parametry odpovídající 1234yf PS 
D1  250 ml 

007950026330

Kontrastní látka UV v aplikátoru, určeno pro 
chladivo 1234yf+hadice 12 ks

007950026350
Kontrastní látka UV ve stříkačce do chladiva 
1234yf+hadice 12 ks

007950026360

A/C hadice - 250 Cm pro chladivo 
1234yf červená, Fitting 1/2 palce

007950024950

A/C hadice - 250 cm pro chladivo 
1234Yf modrá, Fitting 1/2 palce

007950024960

Rychlospojka Hp pro 1234yf
(samice Fitting 1/2 palce

007950024930

Rychlospojka Lp pro 1234yf
(samice Fitting 1/2 palce

007950024940

Rychlospojka Lp pro 1234yf
(samice Fitting 1/2 palce)

007935020120

Rychlospojka HP HFO 1234yf Parker

007935020130
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N2 Sada pro napojení dusíkového okruhu, 
pro detekci úniku v klima systému 

007935090850

Konverzní sada z R134A na 1234Yf
(pro Next Line)

007935090865
Konverzní sada na přestavbu
plničky z chladiva R134a na R1234YF

007950015580
Konverzní sada Hfo 1234Yf
(pro Next Line) 

007935090860
Rozšíření záruky 12 měsíců na všechny jednotky  

099994910040

Databáze 2017

007935090895

Sada pro zapojení a dávkování oleje 
- Hybrid Cars For Clima
Tech Plus/Hd Next

007935090835

Upgrade  Usb pro Ct Top Next/Ct
Top Maxi 2014

007935090891

Sada pro zapojení plničky
a proplach chladivem

007950024060

Data Upgrade pro Clima Tech Top 2014 
Stanice - paměťová karta

007935090890
Data Upgrade pro Clima Tech Plus/Hd Next 
2014  - paměťová karta

007935090880
Data Upgrade pro Clima Tech Mobile/
Evolution 2014  - paměťová karta

007935090870

Analyzátor chladiva pro pničky ALJAŠKA 
Start HFO/Aljaška Premium HFO

007950015690

Olej pro Clima Tech Plus
/ Hd / Evo/ Top / Next

007935096230
Nádržka na olej Clima Tech Plus/Hd/Evo/(Nie 
Pasuje Do Ct Top Next)

	007935097100

Nádobka na nový a použitý olej /Plus 
staré/Mobile

007950013570

Nádrž	na	nový	olej	Clima	Tech	Top/Plus
/HD	/	Aljaška	(z	tvrdého	plastu)	

007935090915
007935096770

Bezpečnostní kryt pro Clima

007950015045
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Osvěžovací  kapalina 5L

007950025150

Koncentrovaná osvěžovací kapalina 1L

007950025160

Kapalina pro ultrazvukový rozprašovač  
- Universal 1 L

007950025490

Kapalina pro ultrazvukový rozprašovač - 
Universal 5 L

007950025500

Čistící prostředek pro A/C Systémy a 
součásti (aktivní pěna) 5 L

007950025180

Dezinfekce spray 400 ml 
antibakteriální s hadičkovým 
aplikátorem (opakovaně použitelné)

007950024900

Čistící sprej na výparník  400 ml (2Ks)

007950024050

Sada 2 dekontaminačních spejů 100 ml 
Pěna a 150 ml “Granate”

007950024870

Osvěžovací pěna 400 ml 

007950025630

Sprej pro osvěžení Magneti Marelli je zárukou svěží 
vůně, hygienické a čisté kabiny vozu .  “granát” vám 
umožní rychle odstranit bakterie, houby
a aktualizovat zápach v kabině vozidla . 

Osvěžovací sprej  - Samostatný
“Granát levandule” 200 ml

007950024020
Osvěžovací sprej - Samostatný 
“Granate sosna” 200 ml

007950024021
Decontamination Spray - Singel-Use
“Granate” 200 Ml Musk

007950024022
Sprej granát pro osvěžení  200 ml 

007950026510
Sprej granát pro osvěžení  200 ml 

007950026520
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Ultrasonická kapalina
Clean Air

007950025340
Air007950025340 Ultrasonické
zařízení + sada 24 kusů
dezin-fekční tekutina „borovice”

00794100201

Výroba aerosolu v rozprašovači se
provádí přenesením chemického roztoku
na povrch piezoelektrického krystalu,
který vibruje frekvencí 15 až 20 kHz . Tato vibrace způsobuje vznik 
mlhy, která se vznáší nad ultrazvukovým měničem, a která je pomocí 
ventilátoru směrována k výstupnímu otvoru zařízení . Pak je pohlcována 
systémem recirkulace vzduchu, při které dochází k jeho čištění
a odstranění baktérií a nepříjemného zápachu . Hlavní výhodou 
ultrazvukové metody je vytvoření jemné mlhy v pokojové teplotě .
Díky tomu se tyto částice příliš snadno neusazují na okolních
plochách . Předchází se tak jevu kondenzace vzhledem
k vyšší teplotě vypařené tekutiny ve srovnání s okolím .

Velké kapičky jsou odstraňovány po nárazu na stěnu komory a pouze 
kapičky o průměru cca 5 až 10μm jsou schopny dostat se do přívodu
klimatizace .

Frekvence ultrazvuků modulu: 1,7Mhz
Napájecí napětí: 12V (zdířka autozapalovače)
Výkon: 40W
Vydatnost: 250ml/óra
Pracovní teplota: -1°C ÷ 60°C
Teplota skladování: -30°C ÷ 90°C
Rozměry: 240x185x120mm
Hmotnost: 0,80kg
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Laserový teploměr 

007950013810

Pyrometr je profesionální zařízení na měření
teploty pohyblivých a nepřístupných objektů
nebo objektů, jejichž dotek je nebezpečný . Je vybaven
laserovým zaměřovačem, který přesně stanoví místo měření .
Umožňuje nepřetržitý provoz po dobu 15 hodin .
Pyrometr má vysokou přesnost měření až na 0,1 °C .

Sada osvěžujících kapalin do
ultrazvukového zařízení, sada 3
vůně-24 ks (8 ks každé vůně

007950026530
Kapalina pro ultrazvukový
rozprašovač sosna  105 ml 24 Ks

007950025350
Kapalina pro ultrazvukový
rozprašovač lavendule 105 ml 24 Szt

007950025360
Kapalina pro ultrazvukový
rozprašovač 105 ml 24 Szt

007950025370
Zařízení na kontrolu funkce
regulačního ventilu PWM

007935063040

MM vcomp slouží jako přímé
napájení regulační ventil do všech
bezsprzęgłowych, přímo řízený Kompresor klimatizace s vnější 
nastavitelný výkon bez nutnosti vytvořit připojení s instalací 
elektrické vozidlo . U ivatelsky umožňuje významné časové úspory 
při diagnostické systémy . Použití vcomp MM můžete rozšířit
rozsah Diagnostika klimatizace .

Technické údaje:
• Napájení: 11-15 V
• Teplotní rozsah: -10°C do +40°C
• Skladovací teplota: -20°C do +50°C
• Spotřeba energie: mMax 3A
• Výkon řízení kompresoru: 3%-100%

Aktuálně podporované modely:
Denso: 5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEU16,
7SEU16, 7SEU17, Sanden: PXE13, PXE16

Teploměr

007950024030

• Teplotní rozsah -50°C až +300°C

R134A Plynový analyzer

007935090940

MINI ID - ANALYZÁTOR
CHLADIVA R134a:
V současnosti můžeme na automobilovém trhu nalézt chladiva různé kvality . 
Aby se zabránilo poškození klimatizačního systému ve vozidle nebo ve stanici 
pro automatickou diagnostiku a plnění, doporučuje se kontrolovat kvalitu 
chladiva . Mini ID je schopen ověřit kvalitu chladiva R134a z hlediska příliš 
vysokého obsahu vzduchu a znečištění propanem nebo butanem .

SPECIFIKACE:
• Hmotnost: 0 .8kg
• Podporovaná chladiva: R134a (Tetrafouroethane)
• Tolerance: Správný/Nesprávný — 95% čistého R134a
• Certifikáty: SAE J1771 and CE
• Uživatelské rozhraní: Membránová tlačítka se signalizačními diodami
• Kalibrační metoda: Manuální pumpička
• Teplota skladování: -10° až +50°C
• Pracovní teplota: +10° až +45°C

Dual teploměr
- Ir/Contact

007950013830

• Teplotní rozsah infračerveného měření -55°C až 220°C
• Teplotní rozsah měření sondou -55°C až 330°C
•  LCD displej • Paměť Max/Min • Regulace emisivity

Analyzer pro chladící
plyny Hvac

007935090950

ULTIMA ID-TECH - IDENTIFIKÁTOR
A ANALYZÁTOR CHLADICÍCH PLYNŮ:
Ultima ID-nech umožňuje kontrolovat chladiva R134a, R22, R12,
R407C, R410, R404A se stanovením obsahu vzduchu a množství
uhlovodíků . Výsledek měření lze vytisknout (volitelné) .

SPECYFIKACJA
• Chladiva: R134a, R22, R12,R407C, R410,R404A
• Tolerance: +/- 2%
• Napájení: 12 VDC @ 2A via 110/220 VAC
  Adaptér; volitelně baterie AA
• Certifikáty: CE, UL and CUL
• Uživatelské rozhraní: Grafické, tlačítka, integrovaná tiskárna
• Vzorek plynu: Tlak z láhve
• Teplotní rozsah: 10°C až 37,7°C
• Reakční doba: Kratší než 3 minuty
• Vlhkost: 0-95% RH
• Hmotnost vzorku plynu: 5g na test
• Pracovní tlak: 50 psi - 500 psi
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Filtrační set na proplach klimatizačního 
sytému pomocí chladiva s možností
kontroly znečištění .

007950024780

Filtrační set na
proplach klimatiza-
čního sytému pomocí
chladiva s možností
kontroly znečištění .

Kompletní sada pro demontáž
kompresoru 

007950016010

Kompletní sada pro demontáž kompre-
soru . Obsahuje všechny nástroje, které jsou
nezbytné pro nahrazení těsnění, spojky, ložiska spojky v zařízení ch
značky : Diesel Kiki (Zexel), Hitachi, Mitsubishi, NIPPONDENSO, Seiko-
Seiki a Sanden 505, 508, 510, 575, 708 a 709 . K sadě je přiložen návod . 
Sada zahrnuje: klíč York zvládnout kompresor klíč řídit ložiska nafty Kiki 
klíč k nastavení spojky Diesel Kiki klíč pro demontáž a montáž kladky, 
ložiska, vřetene, stahovák, univerzální klíč ke spojce, klíč ke stahování a 
přeinstalování ochranné pečeti, klíč k nastavení spojky, klíč k odstranění 
spojky značky NIPPONDENSO klíč ke stíhání matice, Diesel Kiki klíč 
k demontáži  Sanden čelistí,  utažení řemenice, klíč k nastavování kladky .

Doplňující sada por
demontáž kompresoru 

007950016020

To umožňuje odstranění řemenice,
spojky, těsnění a ložisek ve většině
kompresory na trhu . Sada obsahuje
celou řadu přípravků : pro stažení 
a nastavení  náboje spojky, pro
kompresory klimatizace GM, Ford, Chrysler .
Také zahrnuje identifikační průkaz kompresoru
s speciální sadou obsahující:
klíče k demontáži  spojky, demontáži
hřídele spojky, klíč k nastavování spojky, 
klíč k odstranění spojky,
stahovák spojky .  

Základní sada nářadí
pro demontáž kompresoru 

007950016030

Základní sada na demontáž
dílů kompresor Kit obsahuje:
univerzální klíč na spojky, klíč
k demontáži spojky Sanden SD 5,
klič k demontáži  spojky kotoučové
metrický klíč k montáži / demontáž
spojky postupné Chrysler C171 / Ford S 61 Hitachi-MI / Tecumsah
Hr-9801 klíč, odstranění / připojení NIPPONDENSO GP / 109
k demontáži  hřídele spojky . 

Elektronická váha 80Kg

007950025380

Max zatížení 80KG 
Eletronic LCD obrazovka
přesnost 10g . 
Balené v robustním a kvalitním
plastovém  kufru .

Nástroj pro demontáž ventilků 

007950025200

Modrá hadice 2500 Mm
F 1/4’’ X F 1/4’’ 180D

007950013760
Modrá hadice 4000 Mm F
1/4’’ X F 1/4’’ 180D

007950024730
A/C hadice - 250 cm pro chladivo
1234yf modrá, Fitting 1/2 palce

007950024960
Modrá hadice 4000 mm
pro chladivo R1234yf

007950024965

Červená hadice 2500 Mm
F 1/4’’ X F 1/4’’ 180D

007950013770
Červená hadice 4000 Mm
F 1/4’’ X F 1/4’’ 180D

007950024720
A/C hadice - 250 Cm pro chladivo 
1234Yf červená, Fitting 1/2 palce

007950024950
Červená hadice 4000 mm
pro chladivo R1234yf

007950024955

Rychlospojka Lp 1/4 palce 16Mm

007950013780
Rychlospojka Hp 1/4 palce 16Mm

007950013790
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Rychlospojka 180° Lp

007950024000

Pružinový	kroužek	Hp	hadice	Toyota

007950025030

Rychlospojka Parker® vyšší tlak 1/4” SAE

007935020110

Rychospojka 180° Hp

007950024010

Jednosmerný průtokový filtr, dokáže 
odfiltrovat mechanické nečistoty, chemické 
složky jako jsou utěsňovače, olej . Možné 
použít pouze pro funkci odsátí a vakuace .

007950013800

Rychlospojka LP HFO 1234 YF Parker

007935020120

Rychlospojka Hp pro 1234Yf
(samice Fitting 1/2 palce)

007950024930

Rychlospojka HP HFO 1234 YF Parker

007935020130

Rychlospojka  Lp pro 1234Yf
(samice Fitting 1/2 palce)

007950024940

Rychlospojka BMW

007950024560

Rychlospojka Hp 1/2 palec s 
konektorem  1/4 “ samec

007950025230

Rychlospojka pro Renault Hp-Lp

007950025250

Rychlospojka Lp 1/2 palec s 
konektorem 1/4 “ samec

007950025240

O-	kroužek	-	držák	

007950024820

Rychlospojka Parker® nižší tlak 14mm

007935020080
Ford sada pružinkových
kroužků 4 kusy 

007950024760

Rychlospojka Parker® vyšší tlak 14mm

007935020090
Opel sada pružinkových
kroužků 4 kusy

007950024770

Rychlospojka Parker® nižší tlak 1/4” SAE

007935020100
Pružinový	kroužek	Lp	hadice	-	Toyota

007950025020
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3W+UV Otočná lampa

007935030020
Magneti Marelli dílenské lampy
mají mnoho zajímavých řešení:
seroprotection nabíjení – spodní část
s magnetem – ohyb lampy 120 - háčky
– provedení s UV 3W .

• přední 3W COBLED poskytují > 240 lumenů
• horní LED s UV 395 ~ 410um
• rotace 120 stupňů
• magnet v dolní části rukojeti
• Clip-on „vnořit“ v dolní / horní části držadla
• nabíjecí zásuvky s indikátor úrovně
• 2-3 hodiny • 3-4 hodiny nabít
• adaptér 5V 1A CE mini-USB kabel

Hřeben pro narovnání chadících voštin

007950025040

Univerzální klíč na výměnu
ventilků v klima systému

007950024350

Sada na demontáž škrtící trysky

007950025220

Ruční aplikátor oleje do klima 
systému   1/4”Ffl X 1/4”Mfl

007950014140

Osmiboký klíč pro Lp R134
A Socket Remove

007950014150

Osmiboký klíč pro Hp R134
A Socket Remove

007950014160

Dílenská lampa kloubová 3D LED UV
světla přední

007935030130
SPECIFIKACE:
• 0,9 přední COBLED poskytují
   90-110 lumenů • horní LED UV 395 ~ 410um
• 120 stupňů
• magnet v dolní části rukojeti
• clip-on „hnízdo” v dolní/horní části držadla
• zatížení indikátor úrovně
• 2,5-3 hodiny
• mini-USB kabel

Uv Lampa 12V/50W + olej s Uv
+ čistič kontrastního barviva

007935090120
SOUPRAVA UV LAMPY ZNAČKY
MAGNETI MARELLI UMOŽŇUJE
RYCHLOU DETEKCI ÚNIKU
V KLIMATIZACI VOZIDLA .
Umožňuje rychle lokalizovat únik
v systému pomocí elektronické
čidlo nebo UV lampu .

• 6 Citlivost stupňů (15 zjišťování stupně)
• Elektronické tříbarevná označující
  objem únik
• Detekuje úniky do 3 gr/rok
• Detekuje všechny CFC, HCFC, HFC agenti
• Flexibilní sonda 43 cm dlouhý
• Baterie testu
• Akustický signál označující, že rozsah úniku
• Funkcí ztlumení / UV ochranné brýle 
• Velmi světlé UV diodu svítilny

UV Lampa 100W

007950024700
• Lampa UV 100W
• Ochranné brýle

60

UV Lampa 50W With Charger
And Battery

007950025190
SOUPRAVA OBSAHUJE TYTO POLOŽKY:
• UV lampu o výkonu 50W s rotačním
  hrotem
• Olej (PAG) s kontrastní látkou
• Ochranné brýle
• Sprej pro odstranění látky

Sada manometrů pro 1234yf

007950024725

Sada pro komplexní kontroly úniků v 
automobilových klimatizačních systémech 
pracující s chladivem 1234yf . Sada obsahuje 
měřidla, hadice a odolné pouzdro .
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El . detektor úniku
s Uv Lampou

007950013850
Umožňuje rychlou lokalizaci úniku
v systému pomocí elektronické
sondy nebo UV lampy .

• 6 stupňů citlivosti (15 detekčních stupňů)
• Trojbarevná elektronická stupnice
   indikující objem úniku
• Detekce úniku až 3 gr/rok
• Detekuje všechna činidla CFC,
   HCFC, HFC
• Pružná sonda o délce 43 cm
• Test baterie
• Zvukový alarm indikující stupeň úniku
• Funkce ztlumení
• Ochranné brýle proti UV záření
• UV dioda s vysokým jasem

Elektronický detektor úniku

007950013840
Umožňuje rychlé nalezení úniku
v systému pomocí elektronické čidlo
signál únik vizuálně nebo zvukově .

Rysy a specifikace:
• 3 stupně citlivosti (5 úrovní detekce)
• Elektronické měřítko pro velikost úniku
• Detekuje úniky 3gr/rok
• Detekuje všechny faktory CFC, HCFC je, HFC
• Flexibilní sonda s délkou 43 cm
• Baterie test
• Alarm zvukové signalizace úniku měřítku
• Velmi jasné LED lampa UV

Uv Lamp 9 Led With Battery

007950025840
Magneti Marelli dílenské lampy mají různé 
modifikace, které mnohou vaši práce 
zjednodušit: seroprotection nabíjení – 
spodní část s magnetem –úhel ohybu 120 
- háčky - vedl s UV 3W + UV Beacon .

Ochranné brýle s UV

007950025280

007950025880
Nastavení pro komplexní kontroly úniků
v automobilových klimatizačních systémech
pracující s R134 a 1234yf .
Sada obsahuje detektor elektronickou únik,
tlakoměry a odolné pouzdro .
Směs 5 % vodíku a 95 % dusíku .
To má menší částice než čistý dusík,
který umožňuje detekci menší úniky a řízení
pomocí detektoru, který je možné dusíkem .

SADA OBSAHUJE:
 elektronické netěsnosti
 vodík-tlakoměry a kabely zabalenév estetické

    a trvanlivé kufr
 tlakový regulátor
 interposer do redukce láhev
 1 l tlak vodíku
 stupnicí k měření
 HP Quick R1234yf a 1234yf

Kalibrace a instukce dostupné online

Detektor úniku dusík / vodík 

Manometers sada
1/4” 63Mm

430104017091

Manometers pro 1234yf

007950024715
Měřidlo pro hledám díry
v automobilových klimatizačních
systémů faktor naplnil 1234yf .

Soubor se skládá ze dvou tlakoměry 
namontovaných na společné potrubí 
vybavené spojnice potrubí .
Bez hadic .
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El . detektor úniku (vodík)

007950025820
Umožňuje rychlou lokalizaci
úniku v systému pomocí
elektronické sondy se zvukovou
nebo vizuální signalizací úniku .

• 3 stupňů citlivosti (5 detekčních stupňů)
• Elektronická stupnice indikující objem úniku
• Detekce úniku až 3 gr/rok
• Detekuje všechna činidla Hydrogen
• Pružná sonda o délce 43 cmv
• Test baterie
• Zvukový alarm indikující stupeň úniku

Elektronický detektor
úniku R134a, 1234yf, vod

007950027000
Mikroprocesorový detektor
úniku s technologie digitálního
zpracování signálu .
• Multi barevný displej
• Výběr přepínač  střední - nízký únik
  detekci citlivost
• Nízký stav baterie indikátor
• Polovodičový plynový senzor
• Detekce směsi 5 % vodíku (H2) + 95 % dusíku (N)
• Přepravní  pouzdro součástí balení
• 15,5 (40 cm) flexibilní nerezová sonda
• Referenční  zdroj součástí okolní koncentrace
• Resetowanie stężenia otaczającego
• Wentylator bezszczotkowy na prąd stały o wysokiej trwałości
• Automatyczna kompensacja zera i tła

Funkce;
automatická specifikace plynu: R-134A, R-404A, R407C,
R-410A, r-22, 1234yf, atd . Citlivost:

Zjištěn plyny: směs 5 % vodíku (H2) + 95 % dusíku (N)
Citlivost: méně než 5 ppm

• Režim alarmu: bzučák, vedl bar, tři barevný indikátor
• Použité napájení: 4 AA alkalické baterie (6V DC)
• Délka kabelu: 40 cm (15,5 “)
• Rozměry/Hmotnost: 173 x 66 x 56 mm (cca 400 g)
• Příslušenství: alkalické baterie-4 sztukiInstrukcja rukojeť,
   láhev na kontrolu těsnosti, kufr pro transport
• Baterie výdrž: cca 7 hodin, při normální použití
• Automatické off: 10 minut
• Zakázat automatické vypnutí: stiskněte “Hi” a potom zapněte měřidla
• Doba zahřívání: přibližně 45 sekund
• Teplota a vlhkost během použití: 0-40 ° c, <80 % RH
• Provozní teplota a vlhkost vzduchu: -10-60 ° c, 70 % RH
•  Výška: <2000 m (6500 “)

Electronický detektor úniku
pro R1234yf , R134a 

007950025830

ELEKTRONICKÝ detektor úniku
umožňuje lokalizovat únik
v systému tak snadno, jak je to možné .

• 3 úrovně citlivosti
• Elektronická váha označuje velikost úniku
• Detekuje únik do 2gr / rok
• 46 cm flexibilní sonda
• Baterie testru
• Akustický alarm označující rozsah úniku

H M L

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

H M L

R22,	134a 3g/rok 15g/rok 30g/rok

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

1234yf 3g/rok 15g/rok 30g/rok

H M L

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

Senzor el . detektoru
úniku 

007950014310
Elektronický detektor úniku 
sonda vodíku

007950027010

UV dioda pro detekci 
netěsností

430104017590

Digital Manometers 1/4“

007950014300
Digitální měřidlo 1/4“ 007950014300
„MANOMETERS DIGITAL 1/4“ (BEZ CABLE)
sada digitální přístroje umožňují pokročilé
zkoušek těsnosti automobilových
klimatizačních systémů . Souprava
obsahuje integrovaný digitální modul
potrubí vybavené ½ „a ventily .

TECHNICAL DATA:
• Chladicí: R134a
• Zobrazeno parametry: strana LP - PSI, bar,
  bar, kg / cm2 a IN - rtuť, p . HP: Bar, bar kg / cm2
• Teplotní rozsah zobrazení: - 4, 93°C
• Doba odezvy: 250 m
• Konektory: ½
• Provozní teplota: 0 až 45°C
• Výkon: 9V baterie
• Životnost baterie: 350 hodin
  nepřetržitého provozu
• Nízký ukazatel baterie: na ikonu na displeji
• Schopnost inovovat software

Manometry + hadice 2 .5M
+ Quick spojka - sada určena pro
kontrolu těsnosti klima systémů .

007950024710

• kufřík
• měřiče tlaku
• 3 hadice (180m)
• 2 rychlospojky
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DOPLŃKY

AC Flush PRO
007935110700

Cool Weather
007950024620

Technické údaje:
 Napájení: 12V autobaterie
 Elektroinstalace, hydraulické

   komponenty a příslušenství: Vnitřní
   napájecí kabel IDEALCARBUR 3/4
   ochranná vnější izolace kabelů
   pod zatížením

SOUPRAVA OBSAHUJE TYTO POLOŽKY
 Upínky pro připojení prvků
 Vyjímatelný filtr

 Zařízení
 Sada hrotů

Toto zařízení v nové verzi, která umožňuje
ovládat systémy klimatizace na plný úvazek
a umožňuje výměnu tekutin v klimatizačních systémech
a pro čištění jeho znečištění, které vzniknou během provozu .
PRO SPLACHOVACÍ zařízení AC je poháněn 12V zdroj napětí pomocí autobaterie,
který umožňuje používat nezávisle od sítě například . Malé rozměry umožňující přepravu 
tohoto zařízení v menších prostorech  vozidel a možnost skladování bez velkých nároků 
na prostor . Přístroj je navržen pro práci při vysokém tlaku, což vám dává pocit jistoty, 
při samotném proplachu servisovaného systému . Zařízení jako jeden z mála na trhu 
umožňuje tisk proplachovacího procesu . V tomto zařízení je nutné použít
nehořlavou proplachovací  kapalinu . 

Společnost Magneti Marelli s potěšením představuje myčku COOL WEATHER
navrženou speciálně pro klimatizace automobilů . čase se do klima vozidla mohou dostat,
nebo uvolnit mechanické nečistoty nebo jiné pevné látky . Důsledkem je zanesení klimatizace, 
nebo uadření kompresoru . Tato a spousta dalších příčin může vést k poškození kompresoru . 
Pouhá výměna pak nestačí k tomu, aby klimatizace začala opět řádně pracovat .
Pevné částice, které zůstávají v systému, mohou v budoucnu nadělat další problémy .
Proto proplach klima pomocí kapaliny . expanzního ventilu a/nebo zanesení filtru sušky .
V důsledku toho je pak nezbytné vyčistit znečištění ve vnitřní části klimatizace .

Zařízení COOL WEATHER bylo navrženo speciálně pro tento účel . Díky nainstalovanému
velmi účinnému čerpadlo umožňuje zařízení provádět komplexní mytí vnitřních povrchů 
jednotlivých elementů systému a vysušení povrchu . Zařízení obsahuje i speciální hroty pro 
připojení ke kterémukoliv prvku klimatizace, filtr a připojovací kabely . Zařízení je opatřeno 
tlakoměrem, který indikuje aktuální tlak čisticího média .

TISKÁRNA

 Čerpadla: maximální průtok = 4,5 litra/min
 Maximální tlak = 5 bar
 Rozměry, šířka: 610 mm
 Výška : 1030 mm
 Hloubka: 560 mm
 Hmotnost: ~50 kg
 Provozní teplota: +7 °C do +40 °C

Sada adaprérů pro
proplachovací zař . - Basic  

007950025000

Sada redukcí pro manuální proplachy

007950024740

Propojovací sada pro evropské i americké
vozy k proplachu klinatizačního systému pomocí 
rozpouštěcí látky

007936210020
Propojovací univerzální  sada k proplachu 
klinatizačního systému pomocí rozpouštěcí látky 

007936210730
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Mobilní sada pro test dusíkem
(1 Kg lahev, redukce, tlakový měřák 40 Bar)

007950025860
Test úniku dusíkem - kit
pro automobilové klimatizace . 

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

Manometer 40 Bar s hadicí
30 cm a ventil 

007950025870

Lahev s vodíkem 1L

007950025890

Dusík 5L

007950024970

Dusík 1L

007950024980

Redukční ventil s manometrem
pro dusík 1L

007950025310

Redukční ventil s manometry
pro lahev s dusíkem - professional
(Max 30 Bar)

007950024990

Profesionální regulátor, který umožňuje měnit 
tlak z tlakové láhve . 

Proplachovací zařízení pro autobusy

007950025390

Zařízení pro vyplachování systému
s větším objemem . Pouze pro používánís 
nehořlavými kapalinami .

• Výkon: 0,5 HP
• Napájení: 230 V
• Reduktor průtoku ze 100 na 25%
• Ventil směru průtoku s volbou
• Rozměry: 25,5x35x20 cm
• Hmotnost: 8,20 kg

Manuální sada
na proplachy 

007950024750

SADA PRO MANUÁLNÍ VYPLACHOVÁNÍ
KLIMATI ZAČNÍCH SYSTÉMŮ
(KOMPLET NÁSTAVCŮ + VÁLEC + NÁDRŽ)

Speciál . sada O kroužků 88Ks

007950024090

Sada O kroužků 

007950025510

Sada těsnících prvků 36 kusů

007950025090

Sada O kroužků a pružin
(Ford a GM (60 Pcs)

007935090930
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Sada 29 O kroužků 435 Ks

007950025520

Ac Kontrastní látka 1 L
007950024530
Ac Kontrastní látka 5 L
007950024540
Ac Kontrastní látka 20 L
007950024550
Proplachovací kapalina pro
klimatizační systémy nehořlavý 1 L 
007950026620
Proplachovací kapalina pro
klimatizační systémy nehořlavý 5 l 
007950026630
Proplachovací kapalina pro
klimatizační systémy nehořlavý 20 l 
007950026640

Těsnící kroužek kovový 4 Ks
vnitřní průměr 17,7 mm

007950025530
Těsnící kroužek kovový 4 Ks
vnitřní průměr 14,7 mm

007950025540
Sada těsnění kovové  4Ks
vnitřní průměr 11,7 mm

007950025550

Sada pro upevňování hadicových
koncovek (90Pcs)

007935090931

Sada 256 kusů O kroužků

007936210720

Sada O kroužků Fiat Group 

007935090690

Univerzální sada O kroužků 

007935090750

Sada stand . O kroužků 

007950024080

O-Ring N° 6 (10Ks)
007950024150
O-Ring N° 10 (10Ks)
007950024160
Oring N° 8 (10Ks)
007950024170
O kroužek - výparník
007950024180
O kroužek  11 .13 X 9 .25
Press . M (10Ks)
007950024200
O kroužek 6 .7 X 5 .1(10Ks)
007950024205
O kroužek 7 .5 X 10 .3
G6 Denso (10Ks)
007950024210
O kroužek 24 .4 X 20
Comp . Denso(10Ks)
007950024220
O kroužek 12 .7 X 10 .3
G8 Denso(10Ks)
007950024230
Těsnící kroužek, vnitřní průměr . 
17,7Mm(3Ks)
007950024260
Těsnící kroužek, vnitřní průměr  
14,7Mm (3Ks)
007950024270
Těsnící kroužek, vnitřní průměr  
11,7Mm(3 Ks)
007950024280
Těsnící kroužek, vnitřní průměr  
8,7Mm(3 Ks)
007950024290

Dubble O kroužek, vnější průměr 
15 .4Mm(5 Ks)
007950024300
Dubble O kroužek, vnější průměr 
10Mm(5Ks)
007950024310
Dubble O kroužek, vnější průměr 
18Mm(5 Ks))
007950024320
O kroužek 24,4 X 20 Denso(10 Ks)
007950024330
O kroužek 23,7 X 20,22 Harrison(10 Ks)
007950024340
O kroužek 9Mm(10 Ks)
007950024360
O kroužek Peugeot 6460P2 (5 Ks)
007950024370
O kroužek Peugeot 6460P1(5 Ks)
007950024380
O kroužek Renault 1-
7701207274(5 Ks)
007950024390
O kroužek Renault 2-
7701207274 (5 Ks)
007950024400
O kroužek Renault  3-
7701207274 (5 Ks)
007950024410
O kroužek 8 Mm (10 Ks)
007950024450

PACK 10 těsnících podložek 
pro kompresory 

007950026135
PACK 10 těsnících podložek 
pro kompresory 

007950026140
007950026145
007950026150
007950026155
PACK 10 těsnících podložek 
pro kompresory 

007950026160

Sada krytek a servisních portů 

007950025260
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Ochranný kryt
R134A Lp(2 Ks)

007950024240

Ochranný kryt R134A
Hp (2Ks)

007950024250

Ochranný kryt R134A Lp(2Ks) - 
Japan . vozy 

007950025290

Ochranný kryt R134A Hp(2Ks) - 
Japan . vozy

007950025300

Černá krytka 1/4” 1 szt

007950026235
Ochranný kryt R134A Lp(2 Ks)

007950026240

OCHRANNÉ VÍČKO
M10x1 1ks

007950026245

OCHRANNÉ VÍČKOt
R134A Hp (2Ks)

007950026250

OCHRANNÉ VÍČKO
M10x1,25 1ks

007950026255

OCHRANNÉ VÍČKO
M9x1 1ks

007950026260

OCHRANNÉ VÍČKO
M10x1 1ks

007950026265

Adaptér Hp Ford M 10 X 1,25

007950024800

Service Port 15 X 1,0

007950024580
Service Port 13 X 1,1

007950024590

Service Port Hp 12 X 1,5

007950024600

Adaptér M1/4 Sae X M1234Yf

007950025780

Adaptér	M3/8	Sae	X	M1234Yf

007950025790

Adaptér na tlakovou láhev R134 
W21,8 x1/14 X 13 Mm(velký ventil)

	007950024100

Adaptér na tlakovou láhev R134A 
W21,8 x1/14’ X 13 Mm (velký
ventil ) +  adaptér pro HP rych-
lospojku 1/4” SAE (7/16”)

007950024810

Vysokotlaký adaptér
1/4’’ X 13 mm

007950024840

OCHRANNÉ VÍČKO
M8x1 1pc

007950026270
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Hadicová koncovka
1/4 X 1/4” Sae

007950024040

Adaptér samice 3/8 “SAE
samec x 1/4” NPT 1ks

007950026275

Adaptér samice 1/4”SAE
x samec 3/8”SAE 1ks 

007950026280

Adapter/samec 1/4” SAE
x samice  M14x1,5 1ks

007950026285

Adapter/samec 1/4”SAE
x samice 1/8” NPT 1ks

007950026290

Adapter/samice1/4”SAE
x samice 1/4”SAE 1ks

007950026295

Adapter na bombu
W21,8X 3/8”SAE 1ks

007950026300

Adapter/samice 1/2”ACME
x samec  1/4” 1ks 

007950026305

Sada 33 ks ventilků

007950024070

Vetilek  do klima
(10Ks)

007950024190

Ventilek R12/R134 19
x 5,1 Mm (10Ks) 

007950024420

Ventilek JRA 21,55
x 7,8 mm(5Ks)

007950024430

Sada rtrysek 18 ks 

007950024570

Sada ventilků do klima, 10 druhů, 57 kusů + 
univerzální klíč na demontáž .

007936210050

Green	O-ring	3pcs
Valve	core	Renault	5pcs
Valve	core	KIA/Hyundai	5pcs
Zaworek	z	filoetowym	o-ringiem	VW	MW	
Valve	core	GM	10	mm	3pcs
Valve	core	GM	8mm	3pcs
Valve	core	Volvo,	Peugeot	5p
Zaworek	serwisowy	JRA	5szt;
Zaworek	serwisowy	GM	5szt;
Zaworek	serwisowy	standard	20szt;
Kluczyk	do	wykręcania	zaworków)
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Škrtící tryska (Ford)

007950026185
Škrtící tryska (Audi)

007950026190
Škrtící tryska (Volvo)

007950026195
Škrtící tryska (Fiat)

007950026200
Škrtící tryska (Ford)

007950026205
Škrtící tryska (Opel)

007950026210
Škrtící tryska (Chrysler)

007950026215
Škrtící tryska (Ford)

007950026220
Škrtící tryska (Ford)

007950026225
Škrtící tryska (Ford)

007950026230

Ventilek Vw Gm
18,7 x 6 mm(5Ks)

007950024460

Ventilek stand .
21,8 x 8 mm (5Ks)

007950024470

Ventilek stand .
22,1 x 9,8 mm(5Ks)

007950024480

Ventilek velký fialový
27,155 x 7,8 mm 1Ks

007950024830

Ventilek 21,8mm x 8mm
- HFO 1234yf

007950026690
Ventilek 22,1mm x 9 .8mm
- HFO 1234yf

007950026700

Ventilek Renault
18,35 x 5,1 mm 1Ks

007950025400

Ventilek - Kia Hyundai
18,5 x 6,5 mm 1Ks

007950025410

Hydrauliké kleště na vrubování
hadic do klimatizací

007950016040

Jde o univerzální a praktické zařízení
s nízkou hmotností na vrubování hadic
v klimatizacích . Při použití ručního 
hydraulického čerpadla Hydra Krimp lze 
tento úkon vykonávat snadno, rychle a 
přesně . Tento nástroj je ideální pro použití
v dílně i v terénu .

SOUPRAVA OBSAHUJE TYTO POLOŽKY:
• Ruční hydraulické čerpadlo
• Čelisti pro upnutí kabelu
• hadicové upínky (matrix) o rozměrech
  6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) i 12 (5/8’’) mm
  6(5/16’’)SRB, 8 (13/32’’)SRB, 10 (1/2’’)SRB
  a 12 (5/8’’)SRB mm
• Redukční upínky s výše uvedenými průměry
• Kufřík pro přenášení všech prvků

Ventilek - vysoký průtok
20 x 7 mm (5Ks)

007950024440

Sada pro lisování přírub
na hadice

007950013860

Jde o univerzální a praktické zařízení
s nízkou hmotností na vrubování hadic v
klimatizacích . Manuální vrubování konců 
hadic umožňuje řádný výběr vrubovací
síly . Pevný podklad vyrobený z tvrzené oceli 
umožňuje praktické permanentní upevnění 
celé rukojeti . Umožňuje použití obvyklého 
manuálního nebo hydraulického klíče .

SOUPRAVA OBSAHUJE TYTO POLOŽKY:
• Hadicové upínky (matrix) o rozměrech
  6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) i 12 (5/8’’) mm
• Čelisti pro upnutí kabelu
• Redukční upínky s horním průměrem
• Kufřík pro přenášení všech prvků

Lisovací hydraulická
sada hadic 

007936210710

Matrice pro tenkostěnné
trubky průměr 6

430104017513

Matrice pro tenkostěnné
trubky průměr 10

430104017608

Matrice pro tenkostěnné 
trubky průměr 12

430104017095

Nůžky na hadice -
větší průměr

007950013870

Nůžky na hadice

007950025210

Kleště k montáži
Burgaclip/Smart 

007935021050

Trubka klimatizace #06 5/16’’

007935020960
Trubka klimatizace#08 13/32’’

007935020970
Trubka klimatizace #10 ½’’

007935020980
Dysza	dławiąca	biała	(Fiat)

007950026200
Trubka klimatizace #12 5/8’’

007935020990
Tenkostěnná trubka klimatiazce#06 5/16’’

007935021000
Tenkostěnná trubka klimatiazce#08 13/32’’

007935021010
Tenkostěnná trubka klimatiazce#10 ½’’

007935021020
Tenkostěnná trubka klimatiazce#12 5/8’’

007935021030
Tenkostěnná trubka klimatiazce#14 ¾’’

007935021040
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DOSTUPNÉ ELEMENTY OPRAVNÝCH SAD

Systém inteligentní rychlé opravy poškozených trubek
automobilové klimatizace . Schválené výrobcem OE .

Servisní systém inteligentní rychlé opravy poškozených trubek
v automobilové klimatizaci . Schválené výrobcem z OE inteligentní systém
oprav šetřící čas - tradiční metoda oprav: odstranit poškozené části a pak
připojte konce trubek:
• Aniž by bylo nutné demontovat celé potrubí
• Svařování
• Bez použití chemických pojiv
• Bez použití speciálních nástrojů

INOVATIVNÍ PROJEKT SPECIÁLNÍ TĚSNĚNÍ:
• Materiálu (gumové butadien kaučuk)
• Patentovaný těsnícím kroužkem
• Zatahovací matice unikátní antivibrační těsnění,
• Prsten 8 krát větší než těsnicí O-kroužky

 OPRAVNÉ SADY SMART

PROBLEM SOLUTION

Samoregulační
antivybrační prstýnek

Samosvorný zajišťovací
prstýnek, zabezpečení proti úniku

Utěsňovací
kroužek

Osm krát větší úspěšnost
utěsnění rozebíratelného

spoje- utěsňovací kroužek

Opravná souprava 
180 stopňů s portem 
HP10mm OD

007935020390

Zátka 5/16’’ OD

007935020430
Spring Lock 
nástavec samice 
90 Stopňů Nr 6 
hliníkový 

007936210290

Opravná souprava 
90 stopňů 3/4’’ OD  

007935020590 Sada zátek 
10 szt (5/16”, 3/8”,
1/2”, 5/8”,3/4” , 
8mm, 10mm, 
12mm, 15mm & 
16mm)

007935020740

Spring Lock 
konektor samec
90 stupeň # 6
hliník 

007936210480

Opravná souprava 
90 stopňů  SAE 4 
rozměry (5/16’’, 3/8”, 
1/2’’ ,5/8’)

007935020650

Chcete-li se dozvědět vice,
navštivte naše

on-line stránky:
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Nástavec o velikosti G6
oceli Ø 19,5 X 9,6 

007936210030
Nástavec o velikosti G6
oceli Ø 23 .5 X 12 .3

007936210040
Nástavec o velikosti
G6 oceli Ø 26 X 14 .3

007936210110
Nástavec o velikosti G6
oceli Ø 29 X 18

007936210100
Nástavec o velikosti G6
oceli Ø 15,5x9 .6

007936210060
Nástavec o velikosti G6
oceli Ø 18x 12 .3

007936210070
Nástavec o velikosti G6
oceli Ø 20x15 .6

007936210080
Nástavec o velikosti G6
oceli Ø 24 .3x19 .2

007936210090

Ventilek Vw Gm
18,7 x 6 mm(5 Ks

007950024460

Ventilek stand .
21,8 x 8 mm (5 Ks

007950024470

Ventilek stand .
22,1 x 9,8 mm (5 Ks

007950024480

Ventilek velký fialový
27,155 x 7,8 mm 1Ks

007950024830

Servisní ventil ventil
22,1 X 9,8 MM-HFO 1234YF

007950026690
Servisní ventil ventil
22,1 X 8 MM-HFO 1234YF

007950026700

Ventilek Renault
18,35 x 5,1 mm 1Ks

007950025400

Ventilek - Kia Hyundai
18,5 x 6,5 mm 1K

007950025410

R134A - 12 Kg tlaková láhev

007950014290
Chladivo	R134a	12kg
(Komplet	007950014290)

007950014280

Chladivo R1234yf

007950014325
Kompletní
s kontejnerem, 5Kg

007950014561

Dílenské vybavení 
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Olej do vákuové pumpy 0,5 L
pro různé klimatizační jednotky 

007935090600
Olej do vákuové pumpy 1,0 L
pro různé kliatizační jednotky 

007950024880

Polyester Oil (Poe) Iso 100
1Lt+ Uv kontrast

007935090650
Polyester Oil (Poe)
Iso 100  1 Lt

007935090740

Pao 68 Oil 0,5 L + Uv kontrast

007950024860
Pao 68 Oil 1 L + Uv kontrast

007950024850

Ac Proplachovací
kapalina 1 l nehořlavá
007950024630
Ac Proplachovací
kapalina 1 l nehořlavá
007950024640
Ac Proplachovací
kapalina 5 l nehořlavá
007950024650

Pag Oil Iso46 1Lt

007935090660
Pag Oil Iso100 1Lt

007935090670
Pag Oil Iso150 Lt

007935090680

Pag Oil Iso46 250 ml

007935090710
Pag Oil Iso100 250 ml

007935090720
Pag Oil Iso150  250 ml

007935090730

Olej pro hybridní
kompresory 250 ml
do chladiva R134A
ekvivalent ND 11

007950024680

Oil Pag 46 s Uv 250 ml

007950025570
Oil Pag 46 s Uv 1000 ml

007950025580
Oil Pag 100 s Uv 250 ml

007950025590

Oil Pag 100 s Uv 1000 ml

007950025600

Oil Pag 150 s Uv 250 ml

007950025610

Oil Pag 150 s Uv 1000 ml

007950025620
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Olej PAG 68 250

007950026370
Olej PAG 68 1L

007950026380
Olej PAG 69 5L

007950026390
Olej PAG 68 UV 250ml

007950026400
Olej PAG 68 UV 1L

007950026410
Olej PAG 68 UV 5L

007950026420

UV barvivo (250ml)

007935090640
UV barvivo 1L

007950025320
Kontrastní	látka	Uv	5L

007950024610
Pag olaj R1234Yf
250 ml közeghez

007950024920
Kontrasztanyag 1234 Yf 250 ml

007950024915
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Blister s dávkovačem Uv 
barviva (12X7,5ml)

007950025910

Olej POE 170 250ml

007950026540
Olej POE 170 UV 250ml

007950026550
Olej POE 220 250ml

007950026560
Olej POE 220 UV 250ml

007950026570

Poe Oil 5 L

007950024490
Pag Oil 46 5L

007950024500
Pag Oil 100 5L

007950024510
Pag Oil 150 5L

007950024520

Kontrast UV v injekční
stříkačce + kabel (12ks) 

007950026340
Kontrast UV v aplikátoru do 
Hybryd + hadička (12ks .)

007950026350

Pag olaj 100 1234yf 250 ml

007950024925
Olaj a R1234YF hibrid 
rendszerekhez 

007950024685

Čisticí rozpouštědlo
pro  A/C systémy 1000ml

007950025770

Uv barvivo 1234 Yf 
350 ml

007950024910

Odstraňovač UV
barviva 400 ml

007950025270

Vyhledávač netěsností 
400 ml

007950024690

Neutralizer do minerálního 
oleje, 150 ml 

007950026590
Neutralizér do esterové 
oleje

007950026600

Utěsňovač pro - A/C 
Systémy 30 ml 

007950025140
Utěsňovač pro  A/C 
Systémy  300 ml s UV

007950025330

Netralizator kyselost oleje
v injekční stříkačce 50 ml 

007950026490

Zesilovače a stimulátor 
účinnosti klimatizace 30 ml

007950026500

Test kyselosto oleje

007950026480

Clima Box se
spotřebním mat . 

007950026090

Prezenter obsahuje
několik klimatizační výrobků.
Perfektní prezentaci produktů
2 PAG olej 46 x 250 ml 2 x 100 PAG
olej 250 ml

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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DIESEL
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007935101450
007935101440
007935101430
007935101420

Testovací stolice na repasy 
Common Rail vstřikovačů
Magneti Marelli DS1R

KOD MM MODEL POPIS

007935101420 DS1R-S/10

DS1R-S/10 - 1000Bar Test 1 CRDi’s /Electronicky Staticky 
měřené dávky / Semi-Automatic /Manuální ovládání 
tlaku, Testy CFL, R2LC TEST, RSP and aNOP Test / Includes: 
1xiPSC .79 Možno doobjednat : RSP .10, CRIN adaptéry PS1, 
UB .XX, Oils, E

007935101430 DS1R-E/10
DS1R-E/10 - 1000Bar Test 1 CRDi’s /Electronicky Staticky 
měřené dávky Manuální ovládání tlaku Testy: CFL, R2LC 
TEST, RSP and aNOP Test/ iVM Tests(PM, EM, LL, PI, VE) 
Includes: 1xiPSC .79 /Možno doobjednat : RSP .10, CR

007935101440 DS1R-E/20

DS1R-E/20 - 2000Bar Test 1 CRDi’s /Electronicky Staticky 
měřené dávky Manuální ovládání tlaku Control/ QUICK 
PASS-FAIL Test by CFL, R2LC TEST, RSP a aNOP Test / iVM 
Tests(VL, FL, PM, EM, LL, PI, VE)/ LKT test/ NLT test / Exclusive 
Accessories

007935101450 DS1R-D/20
DS1R-D/20 - 2000Bar Test 1 CRDi’s /Electronicky Staticky 
měřené dávky El . kontrola tlaku / QUICK PASS-FAIL Test by 
CFL, R2LC TEST, RSP a aNOP Test / iVM Tests(VL, FL, PM, EM, 
LL, PI, VE)/ LKT test/ NLT test / Exclusive Access

Malé profesionální zařízení 
na testy piezoelektrický 
Common Rail vstřikovačů
Má velmi kompaktní design s omezenou plochu 
a nejmodernější technologií, umožňuje rychle a 
přesně kontrolovat stav testovaného vstřikovače . 
V základních verzích, DS1R-S/10 a DS1R-E/10, 
umožňuje elektrické testy a testy těsnosti vstřiko-
vače, je následně možné získat výsledek v podobě 
testovacího protokolu . Podrobná zpráva s podrob-
nostmi všech naměřených parametrů a jejich
odkaz na integrovanou databázi .

Rozsáhlá databáze pro všechny typy vstřikovačů 
elektromagnetické a piezo: Bosch, Delphi, Denso, 
Siemens/VDO/kontinentální . Zdarma, automa-
tické softwarové aktualizace . Funkce regenerace 
jedinečná funkce pro piezoelektrické vstřikovače . 
Ideální pro profesionální  diesel centrum,
repasující vstřikovače .

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

 Testuje všechny typy     
     vstřikovače elektromagnetické   
 a piezo: Bosch, Delphi,   
 Denso, Siemens    
 /VDO/

 Max pracovní tlak bar 1200
 ERLC test (elektrický), injektor hodnocení založeno  

 na test netěsnosti CFL
 Dávkování testy iVM   

     (dávkování: částečné zatížení, nízké  
     zatížení,předvstřik) – pouze v E-DS1R/10

 Volitelné zkoušky RSP-   
     po vybavení senzorem, podpora
     na injektor RSP

 Možnost testovat 1 vstřikovač
 Práce v poloautomatickém režimu    

 (ruční tlakový regulátor)
 Elektronické měření dávek
 Testu čas 5-10 minut
 Tablet 8” z systemem Android

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

 Testovat všechny typy
 elektromagnetických vstřikovače piezo:  
 Bosch, Delphi, Denso, Siemens/VDO/
 /kontinentální a dwucewkowych s výsledky 
 testů referenční k databáze

 Maximální pracovní tlak bar 2000
 Test eRLC (elektrické), injektor hodnocení  

 na základě (iVM) testy test netěsnosti CFL
 (iVM) testy test netěsnosti CFL dávkování  

 dávkování: maximální zatížení, částečném  
     zatížení, nízké zatížení, przedwtrysk)

 Testy LKT test těsnosti na přepadu
     vstřikovače NLT těsnost koncovky
     vstřikovače

 Testuje RSP (reakce) a Aneta   
 (Otevírací tlak Napájecí injektor) po  
 vybavení to s čidlem podporu na RSP

 1 vstřikovač fungovat
 Poloautomatickém režimu   

 (ruční tlakový regulátor)
 DS1R-E/20 pracuje v plně automatickém  

 režimu (elektronický tlakový control)
 Elektronické měření dávek
 Dobu přibližně 12 minut
 Tablet 8” z systemem Android
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Injector TESTER
Common Rail Magneti 
Marelli Seria DS2R
007935100830
007935100840
007935100850
007935100860

KOD MM MODEL POPIS

007935100830 DS2R-A/10 TEST & SERVICE BENCH PRO 1 CRDi MANUALNÍ OBSLUHA 
STD: 1000BAR,iPSC .79,

007935100840 DS2R-A/10/F TESTING & FLUSHING BENCH PRO 1 CRDi MANUALNÍ
OBSLUHA STD:1000BAR,iPSC .79

007935100850 DS2R-A/20 TEST & SERVICE BENCH PRO 1 CRDi MANUALNÍ OBSLUHA 
STD:2000BAR,iPSC .79

007935100860 DS2R-A/20/F TESTING & FLUSHING BENCH PRO 1 CRDi MANUALÍ OB-
SLUHA STD:2000BAR,iPSC .79

Common Rail vstřikovačů Tester Magneti Marelli 
DS2R zařízení pro testování vstřikovače Common 
Rail .  Osvědčený, intuitivní, uživatelsky příjemný 
softw, špičková technologie, umožňuje rychle a 
přesně kontrolovat stav testu vstřikovače .

Rozsáhlá databáze všech typů vstřikovačů elek-
tromagnetické a piezoelektrických: Bosch, Delphi, 
Denso, Siemens/VDO/kontinentální .

Zdarma, automatické softwarové aktualizace . 
Ideální pro servisy, které ocení pohodlí a rychlou 
návratnost investic . Ideální pro profesionální  diesel 
centrum .

Nízká pořizovací
cena zařízení
s největší
databázi
	 Všechny typy vstřikovačů

    elektromagnetické a piezo: Bosch, Delphi,
    Denso, Siemens/VDO/kontinentální
     s odkazem na výsledky z vestavěné
    databáze

 Než 2000 odkazuje vstřikovače vstřikovacího
 Podporuje 1 vnitřní čištění vstřikovače
 Vnitřní čištění vstřikovače

     (MACC v tabulce verze “F”
 Funkce piezoelektrických

     vstřikovačů regenerace Siemens/VDO,
     Denso a Bosch

 Generátor skoku kuličky pro
     vstřikovače Bosch

 Práce v manuálním
     režimu

 Kontrola pomocí odměrných válců
 Doba testu vstřikovače 12-19“
 Tablet 8” z systemem Android

 Automatický android , automat . aktualizace
    software

 Možnost připojit modul snap-in k testování 
     jednotky vstřikovačů UIPR



Dílenské vybavení 

DIESEL

74

Injector TESTER Common Rail
Magneti Marelli Serie CRU*R
007935100770
007935100780
007935100790
007935100800
007935100810
007935100820

KOD MM MODEL POPIS

007935100770 CRU .4R/20
Testovací stolice DIESEL CRU4R s pumpou 2000 bar . Možno 
obsluhovat 4 vstřikovače (funkce kodování vstřikovačů, 
system Android, myčka, kapalina do myčky 4 L)

007935100780 CRU .4R/30 Testovací stolice DIESEL 4 CRDi’s plnou automatikou funkce 
kódování STD: 2500BAR, PRCO, 1xiPSC .79

007935100790 CRU .2R/20 TESTOVACÍ & SERVISNÍ STOLICE PRO 1 CRDi PLNÝ AUTOMAT, 
FUNKCE KÓDOVÁNÍ

007935100800 CRU .2R/20/F TESTOVACÍ & SERVISNÍ STOLICE PRO 1 CRDi PLNÝ AUTOMAT, 
FUNKCE KÓDOVÁNÍ STD: 2000BAR,UB-15s

007935100810 CRU .2R/30 TESTOVACÍ & SERVISNÍ STOLICE PRO 1 CRDi / PLNÝ
AUTOMAT, FUNKCE KÓDOVÁNÍ

007935100820 CRU .2R/30/F TESTOVACÍ & SERVISNÍ STOLICE PRO 1 CRDi FULL- PLNÝ 
AUTOMAT, FUNKCE KÓDOVÁNÍ

Kódování, androide sy-
stém, ochrana, tlakové 
mytí, ultrazv. čistička 4 l
2000 Bar
čerpadlo

Vytvořené od profesionálů pro profe-
sionály, kódování vstřikovače Bosch, 
Delphi a Denso maximální pracovní 
tlak až 2500 bar nejvyspělejších zařízení 
testovat vstřikovače Common Rail na 
trhu . Osvědčený, intuitivní, uživatelsky 
příjemný design, špičkovou technologií, 

Vlastnosti zařízení:

 Všech typů testovat vstřikovače
     elektromagnetické a piezo: Bosch, Delphi,
     Denso, Siemens/VDO/kontinentální a dwuce
     wkowych s odkazem na databáze

 Více než 2000 odkazuje vstřikovače
 1 operace (CRU2R) nebo 4 vstřikovače (CRU4R)
 Pracovní tlak: 2000 bar nebo 2500 bar
 Detekce zkratu vstřikovače na zem

     nebo mezi kolíky a poškození
     ovládací deska

 Označení kódy C2i a C3i pro vstřikovače
     Delphi a IMA kódy, ISA pro vstřikovače
     Bosch (požadováno pouze
     senzor RSP)

 Generovat kódy pro vstřikovače Denso
     (piezo a cívka) - volitelné zdvih

 Zdvih (Bosch) jsou vybaveny
 Unikátní PIEZO zásobníku regenerace 
 Vnitřní čištění vstřikovače

     (pouze CRU2R)
 Připojte modul snap-in k testování jednotky

     vstřikovačů (pouze volitelné CRU2R)
 Možnost upravovat testovací plány
 Free databáze aktualizace
 Operace v automatickém režimu
 Tablet 12 “Android
 Jasně prezentovány výsledky

umožňuje rychle a přesně kontrolovat 
stav testu vstřikovače . Zařízení ocení 
hlavně profesionálové, pokročilých tech-
nologií a široké aplikační možnosti . Po-
mocí řady CRU2R/CRU4R, je možné ge-
nerovat nové kódy pro Bosch vstřikovače .

Vytvořené
od profesionálů
pro profesionály
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Testy:
RLC
Elektrickým piezo injektor Test
- piezo: µF
- cívka: Ω/mH

CFL 
Injektor netěsnost 

LKT
Zkouška těsnosti vstřikovače vrátí statické

NLT
Netěsnost zkouška tipy Injektor

aNOP automatické zkušební tlak hrot vstřikovače

injektor toku

Test iVM
Plné zatížení (FL), částečné zatížení 
(PL), dávka problém (EM), nečinnosti (LL), 
Przedwtrysk/post injekce (PI)

Charakteristiky DFistudie

RSP
Testovací dávku přírůstek (nepovinné)

RSP - odpověď testování vstřikovače
RSP senzor je připojen k hrotu každého Injektor
pro přesně změřit mechanické odezvy vstřikovače 
na pilot . Diagnostika: stříhání vstřikovače, zpožděn 
o vstřikování paliva, nízká spotřeba, vysoká toxicita 
výfukových komponentů .

AZO Software
Revoluční software AZO nejnovějších informačních 
technologií jako je například tisk nebo protokoly 
přes WiFi, synchronizace se serverem automatické 
aktualizace software a databáze, vzdálený přístup 
k zařízení, on-line podporu a mnoho dalšího

BK-iVM - dynamické váha měření průtoku 
vstřikovačů přesné,
opakovatelné a rychlé elektronické vstřikování 
paliva dávek a peněz přenáší . Dostupné pouze na 
světové tržní systém, který nemá žádné pohyblivé 
části, nevyžaduje filtrace nebo teplotní kalibraci . 
Podporuje částečné dávku měření wtryśniętych, 
jeden po druhém, jak je to v motoru . Opakovatel-
nost: 0,05 % přesnost: 0,2 %

iPSC - komora do badania rozpylania
 IPSC-komora otestovat sprej zkušební komory 
Highlighted postřik v podmínkách vysokého 
krevního tlaku . Umožňuje sledovat Vstřikovací tlak 
až 2500 barů . Komora umožňuje vizuálně odlišit 
dílčí dávky, stejně jako v lahvi .

Diagnostika: otevírací tlak, nesprávné postřik, 
netěsní nebo slinuté vstřikovače
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Naprava za testiranje črpalk in injektorjev
Common Rail Magneti Marelli Seria MTBR

KÓD MM MODEL POPIS

007935101480 MTBR/P

MTBR umožňující komplexní podporu pro všechny systémy používané v moderních vznětových motorech . Možnost 
testování vstřikovačů CRDi, čerpadla, vstřikovače paliva a EUI/spotřebiče a HEUI, všech typů a výrobců . Velmi kompaktní 
a moderní design . Snadné a pohodlné instalace a přístup k testované prvky a intuitivní software, který umožňuje rychlý, 
efektivní a bezpečný provoz . Of-The-ART řešení na trhu testování CRDi, CRp, EUI/EUP Maximální provozní tlak pro vstřikovačů 
CRDi 2500 bar elektronické otevírání  ochranného  krytu (MTBR) kódování vstřikovačů systému Delphi (C2i/C3i), Bosch (IMA/
ISA), Denso (QR kódy volitelné) a dalších dynamické měření (BK) pro CRDI, HEUI, přesnost EUI/EUP  0,2 % FS, měření (DFAP) 
pro CRp  1mm , přesnost: 0,6 % FS v plně automatizovaném a rychlém zkušebním cyklu . Pokročilá úroveň dieselových 
vstřikovacích systémů diagnostiky, vnitřní chladící systém,  15 „dotykový displej HMI * budoucí aktualizace tabulky Compact 
test, zkoušky pro všechny typy a modely čerpadel, vstřikovačů CRDi . Rozšiřitelné funkce testování jednotky a soustavou 
HEUI . Maximální tlak 2800 bar . Velký setrvačník . Systém dvojí měření elektronické statické měření hmotnosti a elektronické 
dynamický měřicího systému .

007935101680 MTBR/I
Zkušební stolice pro testování všech typů a modelů CDRi vstřikovače . 4 stojany  . Maximální tlak 2000 bar . Jeden měřicí sys-
tém s dynamickým  měřením . Funkce kódování vstřikovačů (vyžaduje senzor RSP) . S integrovaným čerpadlem CRp volitelné:  
testovat vstřikovače (007935101530), RSP (007935100670 potřebné pro kódování vstřikovače)

007935101490 MTBR/E

MTBR umožňující komplexní podporu pro všechny systémy používané v moderních vznětových motorech . Možnost 
testování vstřikovačů CRDi, čerpadla, vstřikovače paliva a EUI/spotřebiče a HEUI, všech typů a výrobců . Velmi kompaktní 
a moderní design . Snadné a pohodlné instalace a přístup k testované prvky a intuitivní software, který umožňuje rychlý, 
efektivní a bezpečný provoz . Of-The-ART řešení na trhu testování CRDi, CRp, EUI/EUP Maximální provozní tlak pro vstřikovačů 
CRDi 2500 bar elektronické otevírání  ochranného  krytu (MTBR) kódování vstřikovačů systému Delphi (C2i/C3i), Bosch (IMA/
ISA), Denso (QR kódy volitelné) a dalších dynamické měření (BK) pro CRDI, HEUI, přesnost EUI/EUP  0,2 % FS, měření (DFAP) 
pro CRp  1mm , přesnost: 0,6 % FS v plně automatizovaném a rychlém zkušebním cyklu .

MTBR umožňující komplexní podporu pro všechny 
systémy používané v moderních vznětových moto-
rech . Možnost testování vstřikovačů CRDi, čerpadla, 
vstřikovače paliva a EUI/spotřebiče a HEUI, všech 
typů a výrobců .

Velmi kompaktní a moderní design . Snadné a po-
hodlné instalace a přístup k testované prvky a in-
tuitivní software, který umožňuje rychlý, efektivní a 
bezpečný provoz . Of-The-ART řešení na trhu testo-
vání CRDi, CRp, EUI/EUP.

 Maximální provozní tlak pro vstřikovačů
    CRDi 2500 bar

 Elektronické otevírání  ochranného  krytu 
 (MTBR-E)

 Kódování vstřikovačů systému Delphi (C2i/C3i), 
 Bosch (IMA/ISA), Denso (QR kódy volitelné), 
 a dalších*

 Dynamické měření (BK)
 pro CRDi, HEUI, EUI/EUP

 Přesnost: 0 .2%FS, powtarzalność: 0 .05%
 Sestava na diagnostikování

     poměrů
 Řešení: 1mm3, přesnost: 0 .6% FS
 Plně automatizovaném a rychlém

     zkušebním cyklu

007935101480
007935101680
007935101490

 Diesel vstřikovačů
     a palivových čerpadel

 Odvětrávání, vnitřní system
     chlazení,

 Funkce okamžité nouze .
 Dotykový displej 15 “

* Aktualizace test plánů zajištěny

Of-The-ART řešení na trhu

Testování CRDi, CRp, EUI/EUP

Kódování vstřikovačů systému
Bosch, Delphi i Denso
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Technická data
Napájecí 3 fazowe 380 V

Frekvence 50/60 Hz

Rozsah otáček 0 – 4000 obr/min

Výkon motoru 15HP

Maximální okolní teplota 50 °C

Max systém tlak vysoký tlak 2500 bar

Zkušební kapalina nádrž 35 l

Odpadní nádrž kapaliny 10 l

Rozměry 750 x 700 x 1610 mm

Hmotnost 300 kg

Specifikace:

 Databáze pro OE, CZ a uživatelské
    databáze,

 Piezoelektrické vstřikovače
     a cívka (HV: 0-300
     voltů/0-35A)

 Pokročilé bezpečnostní obvody vstřikovacího
     zařízení a PCB deska (StG, StB, SC, OC, IC) 

 Rychlá montáž a demontáž vstřikovačů
     a čerpadel CRp

 Signalizace a ovládání hydraulického
     systému (30-300bar)

 Automatické řízení nízkého tlaku
     napájení (je 10 bar

 Ergonomické a robustní design,
     uživatelsky přívětivý

 Perfektní přístup k testované komponenty
     z každé strany - 270° 

 Rychlospojky zabraňují únik tekutin při
     připojení součásti testované

 Sady adaptérů, konektory a dráty na CRp
     čerpadla/vstřikovače CRi pro všechny typy
     a modely) volitelné sestavy)

Vykonává zkoušky:

R2LC – Elektrické testování vstřikovačů
- piezo: µF
- cívka: Ω/µH

CFL – Test těsnosti vstřikovačů

LKT – Test statické těsnost přepadu vstřikovače

NLT – Test těsnosti trysky vstřikovače

aNOP – Automatický testovací tlak
vstřikovačů tip

iVM–Flow vstřikovač
(plné zatížení  (FL), částečné zatížení (PL),
dávka (EM), Wolne obroty (LL),
Předvstřik / Dotrysk (PI)

iVM-DFi – Zkouška průtoku vstřikovačů

(variabilní dávkování je u každého testu) .

RSP – Test doby náběhu tlaku
vstřikovače (volitelné)

BIP [dla systemów UIS] – zkušební doba
odezvy regulačního ventilu vstřikovače

SPR – Dynamické studie rozprašován

Další testy pro CRp:
(DRV, IMV, PVC, atd .) Reakce  čidla vysokotlakého  
(ZME, IMV, SCV, VCV, atd .
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TBC-R/p- elektronický
ovládací modul. Testování
CRPčerpadel všech typů
007935101690
007935101700
007935101710

KOD MM MODEL POPIS

007935101690 TBCR/P TBC-R/p- elektronický ovládací modul . Testování CRP čerpadel všech typů . Komplexní databáze .
Volitelně: adaptéry na čerpadla 

007935101700 TBCR/I TBC-R/i modul, elektronické řízení a měření . Test 4 vstřikovačů CRDi všechny typy . Možnost testovat 
vstřikovače HEUI, EUI/ (vybavení ve speciální sadě) . Kódování vstřikovačů (zde senzor RSP) 

007935101710 TBCR/E
TBC-R/e modul, elektronické řízení a měření .  Test 4 vstřikovačů CRDi . Možnost testovat vstřikovače 
HEUI, EUI/ (vybavení ve speciální sadě) . Testování CRP čerpadel všech typů . Přizpůsobení
(po zakoupení RSP senzoru) . 

Zařízení na trhu, elektronický řídicí modul 
měření pro kontrolu a přesné měření všech 
vstřikovacích systémů používaných v moder-
ní ch vznětových motorch . Testování vstřiko-
vačů CRDi, čerpadel, vstřikovače paliva a EUI/ 
a HEUI, všech typů a výrobců .

Velmi kompaktní konstrukce a moderní de-
sign . Ovládací rozhraní (10 palcový dotykový 
displej), rychlé a pohodlné instalace . Funkce 
stejné,  jako v odpovídající verzi zařízení MTBR .

Vlastnosti zařízení:
 Maximální pracovní tlak vstřikovačů

     CRDi 2500 bar
 Współpraca z każdym konwencjonalnym 

 stołem testowym na rynku
 Lehký a přenosný design
 Delphi kódování vstřikovačů (C2i/C3i), 

 Bosch (IMA/ISA), Denso (QR kód tato volba), 
 a jiné*

Specifikace:
 Databáze pro OE, CZ a uživatelské

     databáze
 Piezoelektrické vstřikovače

     a cívka (HV: 0-300
     voltů/0-35A)

 Pokročilé bezpečnostní obvody Vstřikovače
     a PCB deska (StG, StB, SC, OC, IC)

 Ergonomické a robustní design,
     uživatelsky přívětivý

Provádí zkoušky:
R2LC - Elektrické vstřikovače
- piezo test: µF
- cívka: Ω/µH
CFL - Test těsnosti vstřikovačů
LKT - Test statické těsnost přepadu
vstřikovače
NLT – Test těsnosti trysky vstřikovače
aNOP - Automatyczny test ciśnienia otwarcia 
końcówki wtryskiwacza
iVM - Test dávek  Plné zatížení (FL),
částečné zatížení (PL), emise (EM),
volnoběh ( LL), Předstřik  (PI))
iVM-DFi - Test dávek (variabilní dávkování
pro každou zkoušku) zkoumání
RSP - Test doba odezvy trysky (volitelné)
BIP [pro systémy UIS]-vstřikovací ventil reakce
času kontrolní
SPR - Dynamické studie rozprašování

Další testy pro CRp:
Fungování ovládacího ventilu vysokého tlaku 
(DRV, IMV, PVC, atd .) Dnamický test poměru 
množství (BK) pro CRDi, HEUI, EUI/EUP . 

 Dnamický test poměru množství (BK) 
 pro CRDi, HEUI, EUI/EUP

 Přesnost: 0 .2%FS, cyklika: 0 .05%
 Statické elektronické měření hmotnosti (DFAP) 

 pro CRp
 Řešení: 1mm3, přesnost: 0 .6%FS
 Plně automatizovaném a rychlém zkušebním cyklu
 Pokročilé úrovně diagnostických systémů

     Diesel vstřikování
 Funkce okamžité

     nouzové
 10” palcový dotykový displej

* przyszłe aktualizacje

100 % - 50 %
ceny CRDi, CRp,
testování EUI/EUP



Dílenské vybavení 

DIESEL

79

Samostatná jednotka 
Magneti Marelli Seria UIPR
007935100940
007935100950
007935100960
007935100970

KOD MM MODEL POPIS

007935100940 UIPR-S Ttestovací	diesel	stolice	1	EUI/EUP	pro	PD	DIESEL	
INJECTOR

007935100950 UIPR-S/F TESTOVACÍ	&	PROPLACHOVACÍ	DIESEL	STOLICE
PRO	1	EUI/	EUP	DIESEL	INJECTOR

007935100960 UIPR-A TESTOAVCÍ	&	SERVISNÍCE	DIESEL	STOLICE	PRO
1	EUI/EUP

007935100970 UIPR-A/F TESTOVACÍ	&	PROPLACHOVACÍ	DIESEL	STOLICE
PRO	1	EUI/	EUP	DIESEL	INJECTOR

Vlastnosti zařízení

 UIPR-S-nezávislé na zařízení (s TCCMR)
     pro testování a čištění (UIPr-S/F) paliva vstřikovače
     EUI/spotřebiče

 UIPR-a-”modul snap-in” pro testování
     a čištění (UIPr-A/F) paliva vstřikovače EUI/
     spotřebiče, kontrola a měření DS2R Series,
     CRU2 (4) R

 Semi-automatický režim
 Statické elektronické vážicí měření (DFAP)
 El .  testy prováděny s možností tisku

     (tiskárny volitelné) 
 8 “dotykový displej (tablet), operačním

     systémem Android

Nejdůležitější vlastnosti

 Rozsáhlý test základní jednotka
    elektromagnetické a piezo 

 Mohou vytvářet své vlastní plány pro testování 
 Pneumatické ovládání UIPR bez použití

     tabulky testu
 Rychlou montáž a demontáž pro testování vstřikovačů
 Piezo ovládání elektronické jednotky a cewkowymi

     (HV: 0-250V/0-35A
 Schopnost simulovat až na 1200 ot . / min .

     (600 cyklů/min)

RSP/BIP-reakční doba
testování vstřikovačů

RSP senzory a BIP jsou připojeny k jednotce 
vstřikování paliva cívky tip a ventilu, aby se přesně 
změřit mechanické odezvy jednotky vstřikování 
paliva ventil na Zapínám elektrickou, ale i skutečný 
okamžik vstřikování paliva .

Diagnostika: ořezové vstřikovací jednotka, 
opožděné vstřikování paliva, nízká spotřeba, 
vysoká toxicita výfukových komponentů .
CR (ZME, IMV, SCV, VCV apod .)

Cambox
Cambox Cambox zařízení můžete rychle
a snadno přidat na jakýkoli typ používané tabulky 
vyzkoušet všechny typy jednotky (EUI) a čerpacích 
jednotek (EPO)

Naše zařízení je univerzální, což znamená,
že ji lze namontovat na jakýkoliv typ tabulky test 
(Bosch, Hartridge, Rabotti, Magasa, Číňané a další) . 
Cambox výška od základny k ose hnacího hřídele, 
je stejný jako spotřebiče BOSCH – 125 mm . 

Cambox zkoušeč simuluje pracovní podmínky, 
které se vyskytují v motoru . Spojka připojení moto-
ru Tester umožňuje umístit každý EUI/spotřebiče 
do práce a přidáním simulátor (DGiC-1/CB, nebo 
TCCMR/CB) umožňuje stimulovat akce cívky, jak 
se to děje v motoru . Ve standardní konfiguraci 
(dokončení prací) zařízení umožňuje testování
mechanických Volvo a jedna z verzí Iveco .

U ostatních typů EUI/spotřebiče k dispozici jsou 
vyhrazené adaptéry, držáky a šachet . Samostatné 
testování jednotka EUI/spotřebiče dodaný modul 
TCCMR-1 s operačním systémem Android .
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KOD MM POPIS

007950011600
Sestava 3 stupně repasu diesel 
vstřikovačů: CRi, CRIN Bosch

007941000204
Sestava 3 stupně repasu diesel 
vstřikovačů: Denso

007941000205
Sestava 3 stupně repasu diesel 
vstřikovačů: VDO

007941000206
Sestava 3 stupně repasu diesel 
vstřikovačů: Denso Rozšíření pro 
007950011600 

007941000207
Sestava 3 stupně repasu diesel 
vstřikovačů: Denso Rozšíření pro 
007950011600 

Společnost Magneti Marelli představuje opravy a tech-
nické postupy vstřikovače Bosch, tzv . „Třetí stupeň“ 
(007950011600) . Je základním prvkem vybavení pro 
diesel servis . Díky tomu je možné odhalit špatně fun-
gující komponenty, jako jsou:

 Skok kuličky
 Vzduchová kapsa
 Vizuální test v kontrolní nádobce
 Síla pružiny

Naše zařízení je osazeno dotykovou obrazovku 
umožňuje kontrolu Calibr . mikrometru až 0 .001nmm . 
Všechna měření jsou prováděna pomocí senzorů . Po-
stup opravy, je automaticky koordinován počítačem, 
který analyzováním jednotlivá měření, tloušťka seři-
zovacích (podložek) . Postup zaručuje, ževstřikovač 
bude následně pracovat správně . Systém má vlastní 
databázi včetně kontrolních hodnot pro Bosch elek-
tromagnetické vstřikovače PKW i LKW V současné 
době nabízíme také hodnoty pro Siemens / VDO 
vstřikovače . U Siemens VDO vstřikovače (piezoelek-
trické), je možné měřit všechny ovládací prvky, ovli-
vňující fungování .

Repas vstřikovačů 3 stupeň
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Vybavení pro testování vstřikovačů

Zvláštní komora s podsvícením sledující  výdej 
zvýraznění velikosti 7-9 mm

007935100650

Senzor zpoždění  RSP 7-9mm

„Senzoru RSP věž 7-9 MM senzor RSP, 
umožňuje přesné měření doby odezvy 
(zpoždění)  od impulsu cívky do okamžiku 
rostřiku kapaliny z trysky . S tím je možné
zjistit kondici injektoru, příliš dlouhé
zpoždění , nízký výkon . Nezbytné při 
generování nového kódu pro
vstřikovače  .”

007935100670

Regulátor pro přenos Piezoel . Conti/VDO 

007935095460

Senzor zpoždění  RSP BIP
(zahrnuje 3 adaptéry pro VW,
EUI Bosch, Delphi) - přichycení -
v k DGIC/UA2

007935100410

Testovací kapalina Diesel 20 l (dle Bosch 
VS 15665-OL-CV, ISO 4113 AW, CHLAPE, 
Volkswagen, MTU, Lucas CAV, MB DBL 
6513) doporučeno pro seri CRU

007936200000

STANICE STOLICE

007935095390

Fluid For Internal
CleaningMacc Diesel 2L

007935095100

Vstřikovače DENSO kódovací funkce 
(Software) možnost generování QR kódy pro 
vstřikovače Denso (piezo a cívka) . Injektor 
testeři CRU series * R, TBCR a MTBR 

007960010100

           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

Regulátor pro přenos Piezoel . BOSCH 

007935095470

TESTOVACÍ KAPALINA DIESEL 4 L

007935095110

TEKUTÝ ČISTIČ DIESEL PRO 
ULTRAZVUKOVÉ MYTÍ 4 L

007935095120

Kapalinou na čistění Diesel 25 l 

007935100270
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KOD MM OPIS
007935095020 ADAPTÉR PRO CRIN DS2 A CRU2 - IVECO/CUMMINS 1  / Dodge / Duramax (Bosch 120 – 184/018/114/032/007/161)

007935095030 ADAPTÉR PRO CRIN DS2 A CRU2 - IVECO/CUMMINS 2

007935095980 ADAPTÉR PRO CRIN DS2 A CRU2 -KHD/Deutz (Bosch) (Bosch 120 – 067)

007935095050 ADAPTÉR PRO CRIN DS2 I CRU2 - RENAULT

007935095400 ADAPTÉR PRO CRIN DS2 A CRU2 Crin - Cummins (Bosch 120 – 003)

007935095410 ADAPTÉR PRO CRIN DS2 A CRU2 Crin - Duramax (Denso 5730)

007935095420 ADAPTÉR PRO CRIN DS2 A CRU2 Crin - John Deere (Denso 0540)

007935095520 Adaptér vstřikovače -Ford 6 .4 (Siemens 8C3Z - 9E527- A)

007935095045 ADAPTÉR PRO CRIN DS2 A CRU2 - VSTŘIKOVACÍ TRYSKY MAN 2 0445120030, 0445120218 .0445120100)

007935095035 Adaptér vstřikovače - MAN (AMZ), KHD/RENAULT DEUTZ (BOSCH), RENAULT/FENDT DEUTZ (Bosch 120-065) 

007935095430 Adaptér vstřikovače MTU - Bosch (Bosch 920189903 (3894783

007935095530 Adaptér vstřikovače DENSO  (0800 05C 0064) 

007935095540 Adaptér vstřikovače - (L’Oranz 934759 (Vtog266W48B) 

007935095550 Adaptér vstřikovače  IveCo (Bosch 120-054) 

007935095040 ADAPTÉR PRO CRIN DS2 A CRU2 - VSTŘIKOVACÍ TRYSKY MAN 1 (0445120044, 0445120053, 0445120045

007935095560 Adaptér vstřikovače - IveCo (Bosch 120-157) 

007935100100 Adaptér vstřikovače (sada s 007935095330, 007935095340, 007935095350) 

Přípravky na opravy vstřikovačů

Adaptéry pro vstřikovače CRIN

Magnetické kleště

007950010150

Sada 4 KS šestihranných klíčů na 
uvolnění  koncovky vstřikovačů: 
velikosti: 14 mm (NippoDenso),
15 mm, 17 mm, 19 mm 

007950010770

Univerzální svorka pro montáž 
vstřikovačů ve svěráku,
s nastavitelnou roztečí čelistí 

007950010750

Schránka pro
uschování
vstřikovacích trysek

007950010240

Klíč na demontáž cívky vytřikovače 
IveCo Daily (8-kątna, 17,5mm)

007950010730

Kompletní sada pro
opravy vstřikovacích
trysek CRI+Crin

007950010210

Kompletní sada pro
opravy vstřikovacích
trysek CRI + Crin

007950010220

Kompletní sada pro
opravy vstřikovacích
trysek CRI + Crin

007950010230
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Sestava pro nastavení, el . měření a 
kompletaci vstřikovačů s 2 rozměry 
uchycení : 17mm i 19mm

007950010310

Speciální stojan pro demontáž 
vstřikovacích trysek vstřikovačů

Zvláštní stojan pro montáž
a výměnu COMMON RAIL vstřikovače 
podle doporučení výrobce .
Kompletní sada disků k úhlovému
měření a pouzder, které jsou
potřebné pro instalaci vstřikovače .

007950010630

ULTRAZVUKOVÁ LÁZEŇ 42 KHz/1,5 L

007935095210

Sada 6
šestihranných klíčů
pro 1/2” klíč

007950010320

Klíč na demontáž cívky vytřikovače 
(6-kątny, 29mm)

007950010710

Nástavec k demontáži vstřikovače 
Bosch, Heksagonalna 10mm, otvor 
průměrů :  6,5mm i 7,5mm

007950010800

Teflonové těsnění Bosch CRi 

007950011450

P59pravek pro vyjmutí a vložení 
těsnícího nailonového těsnění do 
vstřikovače Bosch CRIN

007950010670

P59pravek pro vyjmutí a vložení 
těsnícího nailonového těsnění do 
vstřikovače Bosch CRIN

007950010680

Klíč na demontáž cívky vytřikovače 
(6-kątny, 30mm)

007950010720

Nástavec na povolení ventilu
v vstřikovače Siemens 

007950010820

3-Pin přípravek k demontáži vnitřní 
matice vstřikovače Denso 

007950010840

Pinový nástavec  k demontáži trysky a 
rozebrání vstřikovače skupiny Denso 
007950030000 

007950030005

3 Pin Adaptér Pro vyjmut
Oringu (Delfy)

007950010790

Nástavec pro demontáž odstranění 
vnitřního kroužku vstřikovače Denso 

007950030025

Testovací zásuvka
pro testování
povrchu lemu

007950010340

Sada pro zabrušování ventilových sedel 
pomocí brusné pasty 

007950010100

Lešticí pasta
na pouzdro kulového
kloubu

007950010380



Dílenské vybavení 

DIESEL

84

Přípravek  pro demontáž
vstřikovacích trysek a
vstřikovacích jednotek

007950010250

Přípravek VW (pro použití
s 007950010250) 

007950011595

Zařízení pro měření síly

007950010260

Spony na vstřikovací
jednotky

007950010270

Adapter k demontáži koncovky 
vstřikovače VW 04147203xx

007950011560

Adapter k demontáži koncovky 
vstřikovače VW 04147200xx, 
04147201xx, 04147202xx

007950011570

Adaptér k testu poměrů vstřikovačů EUI 
Audi, závit 25x0,75mm

007950011580

Přípravek k frezovaní vstřikovače

007935063350

Přípravek k čištění hnízda vstřikovače 
Denso 17-19mm

007935063360

Stůl k profesionálním opravám 
vstřikovačů s odvétráváním

007950011550

Set na ruční měření tlaku systému 
Common Rail na 2500Bar 

007935095600

Pneumatická pistole pro aplikaci
a čištění DPF . Možno použít s čistící kapalinou 
(007935019070), nebo (007935019080)
007935019090

007935019090

DPF čištěnítekutin červená 5 l 

007935019070

DPF čištění tekutin modré 
proplachující  5 l 

007935019080



Dílenské vybavení 

DIESEL

85

ND pro oravu vstřikovačů

ND pro oravu vstřikovačů Bosch

Sada podložek k repasu
vstřikovačů BOSCH 960 ks

A) Šestihranné: stř . 22 mm,
otvor: 18 mm, Tloušťka: 0,90-1,
13 mm (24 velikostí), co řezání: 0, 
známky-240 kusů B) Šestihranné: stř . 22 
mm, otvor: 19 mm, Tloušťka: 1,00-1, 11 
mm (12), řezání co: 0, kusů 120 stupňů C) 
průměr: 22,8 mm, otvor: 19 .50 mm,
Tloušťka: 1,30-1,76 mm
(24 velikostí), řezání co: 0,02 mm-240 
kusů (D)) Délka: 7,70 mm, otvor: 4 .40 
mm, Tloušťka: Vaticanus 1,00 mm (12), 
řezání: 0,02 mm-120 kusů E) průměr: 4,20 
mm, otvor: 2,30 mm, Tloušťka: 1,66 1,20 
mm (24 velikostí), co řezání: 0,02 mm-240 
kusů „ 

007950011610

Sada podložek k repasu
vstřikovačů BOSCH 960 ks

Šestihranné: stř . 22 mm,
otvor: 18 mm, Tloušťka: 1 046 0,954 mm 
(24 velikostí), řezání co: 0,004 mm-240 
kusů B) šestihranný: stř . 22 mm, otvor: 19 
mm, Tloušťka: 1,24 1,35 mm (12), řezání 
co: 0,01 mm-120 kusů C) průměr: 22,8 
mm, otvor: 19 .50 mm, Tloušťka: 1 516-
1,656 mm (36), co řezání: 0,004 mm-360 
kusů D) průměr: 7,70 mm, otvor: 4 .40 
mm, Tloušťka: 1,005-1,115 mm (12 (vel .), 
řezání co: 0 .010 mm-120 kusů E) průměr: 
4,20 mm, otvor: 2,30 mm, Tloušťka: 
1,04-1,26 mm, (12), co řezu: 0,02 mm-
120 kusů . 

007950011605

Sada podložek k repasu
vstřikovačů BOSCH 960 ks

A) podložky: stř . 15,70 mm, 
otvor: 10 .50 mm, Tloušťka: 1 .194 1 .286 
mm (24 velikostí), co řezání: 0,004 
mm-240 kusů (B)) podložky: stř . 5 .30 
mm, otvor: 3,50 mm, Tloušťka: 1,10-1,80 
mm (36), řezání co: 0,02 mm-360 kusů 
C) pilulky (DGV): průměr: 2,30 mm, 
Tloušťka: 1,02-1,25 mm (24 velikostí), 
řezání co: 0,01 mm-240 kusů (D)) (DRST): 
Tloušťka: 8,409 8,541 mm (12), řezání,
co: 0 .012 mm-120 kusů .

007950011615

Sada podložek k repasu vstřikovačů 
BOSCH 960 ks

A) podložky: stř . 15,70 mm, otvor:
10 .50 mm, Tloušťka: 1 .10-1,33 mm
(24 velikostí), co řezání: 0 .01 mm-240 
kusů (B)) podložky: stř . 5 .30 mm, 
otvor: 3,50 mm, Tloušťka: 1,10-1,80 mm 
(36), řezání co: 0,02 mm-360 kusů C) 
pilulky (DGV): průměr: 2,30 mm,
Tloušťka: 1,02-1,25 mm (24 velikostí), 
řezání co: 0,01 mm-240 kusů
(D)) (DRST): Tloušťka: 8,409 8,541 mm 
(12), řezání, co: 0 .012 mm-120 kusů” 

007950011620

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch :  průměr: 9, 00 mm, otvor: 3, 50 mm, 
Tloušťka: 0,78-1, 25 mm, dělení co: 0 stupňů 
(48)-480 kusů 

007950011625

Sada kalibračních podložek k repasu
vstřikovačů Bosch: průměr: 7, 70 mm,
díry: 4, 40 mm, Tloušťka: 0,985-1, 385 mm 
Silver(SI), řezání co: 0 stupňů
(41)-410 kusů 

007950011630
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Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch : Průměr: 5, 10 mm, otvor: 3, 00 mm, 
Tloušťka: 1,00-1, 70 mm, řezání co:  .02mm
(36)-360 kusů 

007950011710

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch : Průměr: 22, 80 mm, díry: 19, 50 mm, 
Tloušťka: 1 512-1, 684mm, co řezu: 0, 004mm 
(velikosti 44) jednotky-440 

007950011775

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch : Průměr: 4, 50 mm, otvor: 2, 50 mm, 
Tloušťka: 1,20-1, 90 mm, řezání co:  .02mm
(36)-360 kusů 

007950011715

Průměr: 22, 80 mm, díry: 19, 50 mm, Tloušťka: 1,30-
1, 80 mm, řezání co: 0 stupňů (51)-510 PCs . 

007950011780

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch : Průměr: 4, 20 mm, otvor: 2, 30 mm, 
Tloušťka: 1 .15-2, 30 mm, řezání co: 0, 05 mm (24 
velikostí)-240 kusů 

007950011720

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch : Průměr: 4, 20 mm, otvor: 2, 30 mm, 
Tloušťka: 0,80-1, 64 mm, řezání co:  .02mm
(43 velikosti)-430 KS . 

007950011725

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch : Průměr: 4, 00 mm, otvor: 2, 30 mm, 
Tloušťka: 1 .15-2, 30 mm, řezání co: 0, 05 mm (24 
velikostí)-240 kusů 

007950011730

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch : Průměr: 4, 00 mm, otvor: 2, 30 mm, 
Tloušťka: 1,20-1, 90 mm, řezání co:  .02mm
(24 velikostí)-240 kusů 

007950011735

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch : Průměr: 23, 70 mm, díry: 19, 00 mm, 
Tloušťka: 0,86-1, 24 mm, řezání co: 0, 004mm
(96)-960 kusů 

007950011765

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch :  Průměr: 22, 80 mm, díry: 19, 50 mm, 
Tloušťka: 1,30-1, 80 mm, řezání co: 0 stupňů
(51)-510 PCs .

007950011770

Sada kalibračních podložek k repasu 
vstřikovačů Bosch : Průměr: 5, 30 mm, otvor: 
3, 50 mm, Tloušťka: 1,20-2, 30 mm, řezání co: 
0, 10 mm (12)-120 kusů	

007950011680

Sada kalibračních podložek k repasu 
vstřikovačů Bosch : průměr: 40 mm, otvor: 2, 
50 mm, Tloušťka: 1,20-1, 30 mm, řezání co: 0 
stupňů (11)-110 kusů 

007950011635

Sada kalibračních podložek k repasu 
vstřikovačů Bosch : průměr: 40 mm, otvor: 2, 
50 mm, Tloušťka: 1,00-1, 40 mm, řezání co: 0 
stupňů (41)-410 kusů 

007950011640

Sada kalibračních podložek k repasu 
vstřikovačů Bosch : průměr: 40 mm, otvor: 2, 
50 mm, Tloušťka: 1 089-1, 368mm, řezání co:
0, 009mm (velikost 32)-320 kusů 

007950011645

Sada kalibračních podložek k repasu 
vstřikovačů Bosch : Průměr: 5, 30 mm, otvor: 3, 
50 mm, Tloušťka: 0,90-1, 90 mm, řezání co:
0, 05 mm (21 velikost)-210 kusů 

007950011675

Sada kalibračních podložek k repasu 
vstřikovačů Bosch : Průměr: 5, 30 mm, otvor: 
3, 50 mm, Tloušťka: 1,20-2, 30 mm, řezání co: 
0, 05 mm (23 velikostí)-230 kusů	

007950011685

Sada kalibračních podložek k repasu 
vstřikovačů Bosch : Průměr: 5, 30 mm, otvor: 
3, 50 mm, Tloušťka: 1,00-2,00 mm, řezání co: 
 .02mm (51)-510 KS . 

007950011690

Sada kalibračních podložek k repasu 
vstřikovačů Bosch : Průměr: 5, 10 mm, otvor: 
3, 00 mm, Tloušťka: 1,20-1, 60 mm, řezání co: 
 .02mm, (21)-210 kusů 

007950011695

Sada kalibračních podložek k repasu 
vstřikovačů Bosch : Průměr: 5, 10 mm, otvor:
3, 00 mm, Tloušťka: 1 .15-2, 30 mm, řezání co:
0, 05 mm (24 velikostí)-240 kusů	

007950011700

Sada kalibračních podložek k repasu 
vstřikovačů Bosch : Průměr: 5, 10 mm, otvor: 
3, 00 mm, Tloušťka: 1,00-2,00 mm, řezání co: 
 .02mm (51)-510 KS . 

007950011705
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Sada kalibračních podložek k repasu
vstřikovačů Bosch : Průměr: 22, 00 mm,
díry: 19, 00 mm, Tloušťka: 1 .21-1, 38 mm,
řezání co: 0 stupňů (18)-180 kusů 

007950011785

Sada kalibračních podložek pod cívku Bosch, 
průměry: 23, 70 mm, díry: 19, 00 mm, Tloušťka: 
0,90-1, 00 mm, (11), řezání každých 0 stupňů, 
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 110 KS

007950011110

Sada kalibračních podložek pod cívku Bosch, 
průměry : 23, 70 mm, díry: 19, 00 mm, Tloušťka: 
1,10-1, 20 mm, (11) snížit každých 0 stupňů,
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 110 KS	

007950011120

Sada kalibračních podložek pod cívku Bosch, 
průměry : 22, 00 mm, díry: 19, 00 mm, Tloušťka: 
0,90-1, 00 mm, (11), řezání každých 0 stupňů, 
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 110 KS	

007950011170

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch : Průměr: 22, 00 mm, díry: 19, 00 mm, 
Tloušťka: 0,90-1, 12 mm, řezání co: 0, stupeň
(23 velikosti)-230 kusů 

007950011790

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch : Průměr: 22, 00 mm, otvor: 18, 00 mm, 
Tloušťka: 0,950-1 054mm, co řezu: 0, 004mm
(27)-270 kusů 

007950011795

Sada kalibračních podložek pod cívku Bosch: 
průměry : 23, 70 mm, díry: 19, 00 mm, Tloušťka: 
1,00-1, 10 mm, (11) snížit každých 0 stupňů,
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 110 KS 

007950010550

Sada kalibračních podložek pod cívku Bosch, 
průměry : Hex: 22, 00 mm, díry: 19, 00 mm, 
Tloušťka: 1,00-1, 10 mm, (11) snížit každých 0 
stupňů, balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 110 KS	

007950010540

Sada kalibračních podložek pod cívku Bosch, 
průměry : 22, 00 mm, díry: 19, 00 mm, Tloušťka: 
1,30-1, 40 mm, (11), řezání každých 0 stupňů, 
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 110 KS

007950011180

Sada kalibračních podložek pod cívku Bosch, 
průměry : 22, 00 mm, jamka: 18, 00 mm, Tloušťka: 
1,00-1, 10 mm, (11), řezání každých 0 stupňů, 
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 110 KS	

007950011190

Sada kalibračních podložek pod cívku Bosch, 
průměry : 22, 00 mm, jamka: 18, 00 mm, Tloušťka: 
0,90-1, 00 mm, (11), řezání každých 0 stupňů, 
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 110 KS 

007950011200

Sada kalibračních podložek pod cívku Bosch, 
průměry: 22, 80 mm, díry: 19, 50 mm, Tloušťka: 
1,34-1, 76 mm, (22 velikostí), řezání co  .02mm, 
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 220 kusů 

007950011130

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch : Průměr: 5, 80 mm, Tloušťka: 8,277-8, 
571mm, co řezu: 0, 012mm (26)-260 KS . 

007950011815

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch : Průměr: 15, 70 mm, díry: 10, 50 mm, 
Tloušťka: 1, 19-1, 33 mm, řezání co: 0, 004 mm 
(36)-360 kusů 

007950011740

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch : Průměr: 5, 90 mm, Tloušťka: 8,40-8,
70 mm, řezání co: 0 stupňů (31)-310 kusů	

007950011805

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch : Průměr: 5, 90 mm, Tloušťka: 8,277-8, 
571mm, co řezu: 0, 012mm (26)-260 KS . 

007950011810

Sada kalibračních podložek Bosch pro regulaci 
skoku kuličky, průměry:  15, 70 mm, díry: 10, 50 
mm, Tloušťka: 1,10-1, 20 mm, (11) snížit každých
0 stupňů, balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 110 KS 

007950011100

Sada 110 válečků
Průměr: 5,90mm, Tlouťka :8,40 – 8,50mm,
(11 rozměrů), od 0,01mm . Po: 10 ks . 

007950010510
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Sada válečkových podložek k regulaci pohybu
jehly vstřikovačů Bosch Průměr: 5, 90 mm,
Tloušťka: 8,50-8, 70 mm, (21), řezání každých
0 stupňů, balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 210 ks

007950011230

Sada 5 velikostí kompenzačních
podložek (1,5-11-10-9-7,5 mm)
a tří rozpěr ^ 0,05-0,1- 0,2 mm)

007950010440

Sada kompenzačních
podložek o průměru 9,8
mm, tloušťka od 1 do 1,95 mm
každých 0,05 mm)

007950010450

Sada kompenzačních podložek
o průměru 11,4 mm, tloušťka
od 0,8 do 1,95 mm každých 0,05 mm)

007950010460

Sada kompenzačních podložek
o průměru 7,35 mm, tloušťka od 0,8
do 1,95 mm každých 0,05 mm

007950010470

Sada kompenzačních podložek
o průměru 9,4 mm, tloušťka od 0,8
do 1,95 mm každých 0,05 mm

007950010480

Sada kompenzačních
podložek o průměru  8,5 mm
Od 0,8 Do 1,95mm, 480 ks 1,95mm
co 0,05mm

007950010490

Sada kompenzačních podožek
o průměru 8,5 mm, tloušťka od 0,8
do 1,95 mm každých 0,05 mm

007950010500

Sada kalibračních podložek Bosch průměry: 6, 40 
mm, otvor: 2, 50 mm, Tloušťka: 1,20-1, 30 mm
(11) snížit každých 0, známky, balení: 10ks .
X tloušťka, celkem: 110 KS	

007950010920

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch : Průměr: 2, 30 mm, Tloušťka: 1,00-1,
36 mm, řezání co: 0 stupňů (37)-370 kusů

007950011830

Sada (DGV) pro regulaci skoku kuličky Bosch 
vstřikovače: průměr:  Průměr: 2, 30 mm, Tloušťka: 
0,90-1, stupně, (12), řezání každých 0, třídy,
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 120 kusů 

007950011290

Sada (DGV) pro regulaci skoku kuličky Bosch 
vstřikovače: průměr: Průměr: 2, 30 mm, Tloušťka: 
1 .02 – 1, 13 mm, (12), co řezání: 0, známky,
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 120 kusů

 007950011300

Sada válečkových podložek k regulaci pohybu
jehly vstřikovačů Bosch Průměr: 5, 80 mm,
Tloušťka: 8,40-8, 50 mm, (11), řezání 0 stupňů . 
Balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 110 KS 

007950010570

Sada válečkových podložek k regulaci pohybu
jehly vstřikovačů Bosch Průměr: 5, 80 mm,
Tloušťka: 8,50-8, 70 mm, (21), řezání každých
0 stupňů, balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 210 ks

007950011240

Sada (DGV) pro regulaci skoku kuličky Bosch 
vstřikovače: 2, 25 mm, Tloušťka: 1 .14-1, 25 mm,
(12)  10ks . X tloušťka, celkem: 120 kusů 

007950010600

Sada (DGV) pro regulaci skoku kuličky Bosch 
vstřikovače: průměr: 2, 25 mm, Tloušťka: 0,95 – 1, 
13 mm, (19), řezání každých 0 stupňů, balení:
10ks . X tloušťka, celkem: 190 KS .

007950011280
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Sada kalibračních podložek Bosch
průměry : Průměr: 5, 30 mm, otvor:
2, 40 mm, Tloušťka: 1,20-1, 70 mm
(24 velikostí) snížit co  .02mm, balení:
10ks . X tloušťka, celkem: 240 kusů
(velikost 1 .22 a 1, 68 mm)

007950010590

Sada kalibračních podložek Bosch
průměry : 5, 30 mm, jamka: 3, 50 mm,
Tloušťka: 1,20-1, 70 mm . (11), řezání
co 0, 05 mm, balení: 10ks . X tloušťka,
celkem: 110 KS

007950010950

Sada kalibračních podložek Bosch
průměry : 5, 30 mm, jamka: 3, 50 mm,
Tloušťka: 1,40-1, 86 mm, (24 velikostí),
řezání co  .02mm, balení: 10 ks .
X tloušťka, celkem: 240 ks

007950010960

Sada kalibračních podložek Bosch
průměry : 5, 30 mm, jamka: 3, 50 mm,
Tloušťka: 1,20-1, 70 mm (24 velikostí)
snížit co  .02mm, balení: 10ks .
X tloušťka, celkem: 240 ks	

007950010520

Sada kalibračních podložek Bosch
průměry : 5, 30 mm, jamka: 3, 50 mm,
Tloušťka: 0,90-1, 90 mm, (21), dělení
každý 0,05 mm, balení: 10ks .
X tloušťka, celkem: 210 jednotky 

007950010940

Sada kalibračních podložek Bosch průměry:
7, 70 mm, díry: 4, 40 mm, Tloušťka:
0,98-1, 44 mm, (24 velikostí) snížit
co  .02mm, balení: 10ks . X tloušťka,
celkem: 240 ks

007950010930

Sada kalibračních podložek Bosch průměry:
5, 30 mm, otvor: 2, 40 mm, Tloušťka: 1,72-1,
90 mm, (10), řezání co  .02mm, balení: 10ks .
X tloušťka, celkem: 100 kusů 

007950010970

Sada kalibračních podložek Bosch průměry:
5, 10 mm, jamka: 3, 00 mm, Tloušťka:
1,00-1, 20 mm, (11), řezání co  .02mm,
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 110 KS 

007950010990

Sada kalibračních podložek Bosch průměry:
4, 50 mm, otvor: 2, 50 mm, Tloušťka:
1,20-1, 70 mm (24 velikostí) snížit co  .02mm,
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 240 ks

007950010560

Sada kalibračních podložek Bosch průměry:
4, 50 mm, otvor: 2, 50 mm, Tloušťka:
1,20-1, 70 mm, (11), řezání co 0, 05 mm,
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 110 KS 

007950011010

Sada kalibračních podložek Bosch průměry:
4, 50 mm, otvor: 2, 50 mm, Tloušťka:
1 .64-1, 86 mm, (12) řez co  .02mm,
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 120 kusů 

007950011020

Sada kalibračních podložek Bosch průměry:
4, 20 mm, otvor: 2, 30 mm, Tloušťka:
1,20-1, 70 mm (24 velikostí) snížit co  .02mm,
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 240 kusů
(velikost 1 .22 a 1, 68 mm) 

007950010580

Sada kalibračních podložek Bosch průměry: 
4, 20 mm, otvor: 2, 30 mm, Tloušťka:
1,20-1, 70 mm, (11), řezání co 0, 05 mm,
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 110 KS

007950011030

Sada kalibračních podložek Bosch průměry:
4, 20 mm, otvor: 2, 30 mm, Výška:
1,70-1, 96 mm, (14), řezání co  .02mm,
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 140 kusů	

007950011040

Sada kalibračních podložek Bosch průměry:
5, 10 mm, jamka: 3, 00 mm, Tloušťka:
1,60-1, 86 mm, (14), řezání co  .02mm,
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 140 kusů 

007950010980
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Sada kalibračních podložek Bosch průměry:
4, 00 mm, otvor: 2, 30 mm, Tloušťka:
1,20-1, 70 mm (24 velikostí) snížit co 02mm,
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 240 ks	

007950011050

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch: Průměr: 5, 40 mm, St . Uvnitř: 2, 70 mm, 
Tloušťka: 1 155-1, 265 mm, řezání co 0 stupňů
(12)-120 kusů 

007950011840

Sada kalibračních podložek Bosch průměry : 4, 00 
mm, otvor: 2, 30 mm, Tloušťka: 1,72-1, 90 mm, (10), 
řezání co  .02mm, balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 
100 kusů

007950011060

Závlačka ventil Bosch 

007950011310

Závlačka ventil Bosch - přepad

007950011320

Sada 50 kuliček,
velikost 1,34 mm

007950010350

Sada 50 kuliček,
velikost 1,34 mm

007950010360

Sada 19 různých
těsnění (50 ks každé)
+ 2 přetokové konektory

007950010370

Sada 20 těsnění a 50 kuliček
pro vstřikovací trysky Bosch

007950010610

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch: Průměr: 9, 20 mm, Tloušťka: 1,00 + 1,01-1,45 
Tolerance 0,02 (24 velikostí)-240 kusů	

007950011845

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch: Průměr: 7, 30 mm, Tloušťka: 1,00 + 1,01-1, 45 
mm, řezání co: 02mm (24 velikostí)-240 kusů 

007950011850

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch: Průměr: 10, 00 mm, Tloušťka: 2,00-2, 50 mm, 
řezání co: 0, 05 mm (11)-110 kusů	

007950011835

Sada kalibračních podložek k repasu vstřikovačů 
Bosch: Průměr: 5, 50 mm, Tloušťka: 1,00 + 1,01-1,
45 mm, řezání co: 02mm (24 velikostí)-240 kusů 

007950011860

Sadaucpávek na vstřikovací čerpadla Bosch PDE 
100-90, bez o-kroužku: Tloušťka: 14,66 14, 88 mm, 
řezání co: 02mm (12)-60 kusů 

007950011880

Sadaucpávek na vstřikovací čerpadla Bosch PDE 
100-90, bez Rringu: Tloušťka: 14,56 14, 78 mm, 
řezání co: 02mm (12)-60 kusů 

007950011885

Sadaucpávek na vstřikovací čerpadla Bosch PDE 
100-90, bez Rringu: Tloušťka: 14,80 15, 10 mm, 
řezání co:  .02mm (16)-80 kusů 

007950011890

Sadaucpávek na vstřikovací čerpadla Bosch PLD 
1B100, PLD 1D110: Tloušťka: 9,40 9, 60 mm,
řezání co: 02mm (11)-55 kusů 

007950011895
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Sada kalibračních podložek pod cívkou Denso: 
tloušťka : 23, 20 mm, otvor: 20, 00 mm, Tloušťka: 
2 .99-3, 10 mm, (12), řezání každých 0 stupňů,
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 120 kusů

007950011220

ND pro oravu vstřikovačů Denso

Sada kalibračních podložek pro vstřikovače Denso: 
tloušťka : 6, 75 mm, jamka: 3, 50 mm, Výška: 1,75-2, 
30 mm, (12) snížit co 0, 05 mm, balení: 10ks .
X tloušťka, celkem: 120 kusů

007950011090

Sada kalibračních podložek pod cívkou Denso: 
Průměr: 24, 30 mm, díry: 21, 50 mm, Tloušťka:
1,50-1, 72 mm, (12), řezání co  .02mm, balení:
10ks . X tloušťka, celkem: 120 kusů

007950011150

Sada kalibračních podložek pod cívkou Denso: 
Průměr: 24, 30 mm, díry: 21, 50 mm, Tloušťka: 1,50-1, 
72 mm, (23 velikosti), řezání každých 0 stupňů, 
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 230 kusů

007950011160

Sada kalibračních podložek pro regulaci síly pružiny 
vstřikovače Denso: Průměr : 6, 75 mm, jamka: 3, 50 
mm, Výška: 1,75-2, 30 mm, (12) snížit co 0, 05 mm, 
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 120 kusů

007950011650

Sada kalibračních podložek pro regulaci síly pružiny 
vstřikovače Denso: Průměr : 5, 80 mm, jamka:
3, 00 mm, Tloušťka: 1,10-1, 60 mm, řezání
co:  .02mm (26)-260 KS .

007950011655

Sada kalibračních podložek pro regulaci síly
pružiny vstřikovače Denso: Průměr : 5, 80 mm, 
jamka: 3, 00 mm, Tloušťka: 1,75-2, 30 mm,
řezání co: 0, 05 mm (12)-120 kusů

007950011660

Sada kalibračních podložek pro regulaci síly pružiny 
vstřikovače Denso: Průměr: 5, 80 mm, jamka: 3, 00 
mm, Tloušťka: 1,60-2, 30 mm, řezání
co:  .02mm (36)-360 kusů

007950011665

Sada kalibračních podložek pod cívkou Denso: 
tloušťka : 24, 30 mm, díry: 21, 50 mm, Tloušťka:
1,20-1, 74 mm, řezání co:  .02mm (28)-280 kusů

007950011745

Sada kalibračních podložek pod cívkou Denso: 
tloušťka : 24, 30 mm, díry: 21, 50 mm, Tloušťka:
1,20-1, 73 mm, řezání co: 0, stupeň
(54 velikosti)-540 kusů

007950011750

Sada kalibračních podložek pod cívkou Denso: 
tloušťka : 24, 30 mm, díry: 21, 50 mm, Tloušťka: 1 
435-1, 70 mm, řezání co: 0, 05 mm
(velikost 54)-540 kusů

007950011755

Sada kalibračních podložek pod cívkou Denso: 
tloušťka : 23, 20 mm, otvor: 20, 00 mm, Tloušťka: 
2 .99-3, 15 mm, co řezání: 0, (17)-170 kusů	

007950011800

O-kroužek pod cívku
vstřikovače Denso
(095000-0560)-10ks . 

007950030070

O-kroužek pod cívku  vstřikovače
Denso (095000-0560) -10ks.	

007950030075

O-kroužek pod cívku  vstřikovače
Denso Isuzu - 10szt .

007950030080

O-kroužek pro některé vstřikovače
Denso Isuzu, Rozmiar 17x2mm

007950030085
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O-kroužek pro některé vstřikovače
Denso Isuzu, Rozmiar: 15x2,3mm 	

007950030090

Denso převlečná matice k trysce pro 
095000-0530 

007950030490

Denso převlečná matice k trysce pro 
095000-7890, 095000-5031, 095000-5780

007950030495

Denso převlečná matice k trysce pro 
095000-5080, 095000-6130

007950030500

Denso převlečná matice k trysce pro 
vstřikovače PIEZO

007950030505

Denso Pin Plunger pro: 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

Set O kroužků pro vstřikovače Denso 
(007950030080 + 007950030090) 

007950030095

Set O kroužků pro vstřikovače Denso 
(007950030080 + 007950030085)

007950030100

O-kroužek pod cívku  vstřikovače Denso

007950030125

O-kroužek pod koncovku vstřikovače 
Denso 10 ks

007950030130

Denso převlečná matice k trysce pro 
095000-5600, 095000-5760, 095000-5130, 
095000-6020, 095000-580#, 095000-602#

007950030475

Denso převlečná matice k trysce pro 
095000-5610, 095000-6760, 095000-6680, 
095000-7761, 095000-7781

007950030480

Denso převlečná matice k trysce pro   
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: 095000-521#

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 ventil pro: 095000-580#

007950030250

Denso ventil pro: 095000-764#, 
095000-728#, 095000-691#,
095000-604#, 095000-623#

007950030255

Denso ventil pro: 095000-576#

007950030260

Denso ventil pro : 095000-503#, 
095000-785#, 095000-789#, 095000-
679#, 095000-522#, 095000-635#, 
095000-659#

007950030265

Denso ventil pro : 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 : 095000-679#

007950030455

Denso Pin Plunger: 095000-522

007950030460
Denso ventil pro : 095000-547#, 
095000-551#, 095000-890#,
095000-665#

007950030275

Denso ventil pro: 295050-001#

007950030280

Denso ventil pro : 095000-602#, 
095000-652#, 095000-583#,
095000-513#, 095000-518#

007950030285

Denso ventil pro : 095000-767#, 
095000-731#, 095000-641#,
095000-696#

007950030290

Denso ventil pro : 095000-625#, 
095000-565#

007950030295

Denso ventil pro: 095000-636#

007950030300

Denso Pin Plunger: 095000-635 - 
095000-659

007950030465

Denso Pin Plunger: 095000-513 - 
095000-518

007950030470

Dílenské vybavení 
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Denso ventil pro: 095000-521#

007950030305

Denso ventil pro:
095000-801# - 095000-810#

007950030310

Denso ventil pro: 095000-622#

007950030315

Denso ventil pro: 095000-578#

007950030320

Denso ventil pro: 095000-613#

007950030325

Denso ventil pro : 095000-759#, 
095000-733#, 095000-668#,
095000-697#

007950030330

Denso ventil pro: 095000-560#

007950030335

Denso ventil pro : 095000-761#, 
095000-725#, 095000-690#,
095000-561#, 095000-611#

007950030340

Denso ventil pro: 095000-508#

007950030345

Pin vstřikovače Denso,
průměr: 2, 5 mm, délka: 8, 7 mm

007950030105

Pin vstřikovače Denso, průměr:
1,8mm, délka: 6mm

007950030110

Pin vstřikovače Denso, průměr:
2 mm, délka: 6,8 mm

007950030115

Pin vstřikovače Denso, průměr:
1,8 mm, délka: 14 mm

007950030120

Pružina vstřikovače Denso, průměr 3, 
7 mm, délka: 18,8 mm

007950030135

Pružina vstřikovače Denso, průměr 
5,5mm, délka: 13 mm 

007950030140

Pružina vstřikovače Denso, průměr 
6,5 mm, délka: 15,3 mm

007950030145
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Motýlek část ventilu vstřikovače Denso

007950030155

1/2 kulička Denso

007950030150

Zátka vstřikovače Denso

007950030160

Kolíček jehly vstřikovače Denso	

007950030165

Plastová objímka vstřikovače Denso 
(23256-27010)

007950030170

Plastová objímka vstřikovače Denso 
(23256-27020)

007950030175

Plastová objímka vstřikovače Denso 
(23256-30010)

007950030180

(Měděná podložka průměr 16 mm, 
Tloušťka: 2 mm) Denso 11176 30011 

007950030185

(Měděná podložka průměr 16 mm, 
Tloušťka: 2 mm) Denso 11176-30010

007950030190

(Měděná podložka průměr 16 mm,
Tloušťka: 2 mm) Denso 11176-26030

007950030195

(Měděná podložka průměr 16 mm, 
Tloušťka: 2 mm) Denso 11176-26020

007950030200

Podložka pod matici trysky Denso

007950030205

Ventil Denso

007950030210

DENSO adaptér do přepadu (Typ L)

007950030225

Ventil Denso

007950030215

Denso dvojtý ventil

007950030220
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ND pro oravu vstřikovačů
Siemens

Sada podložek šestihranný vstřikovače 
Siemens: průměr: 5, 70 mm, jamka: 3, 00 mm, 
Tloušťka: 1,20-1, 90 mm, řezání co:  .02mm 
(36)-360 kusů) 

007950011670

DENSO adaptér do přepadu (Typ T)

007950030230

Zabezpeč . závlačka k adaptéru
přepadu Denso 

007950030235

Denso sada těsnění (007950030235, 
007950030205, 007950030230, 
007950030075, 007950030130)

007950030240

Sada podložek šestihranný vstřikovače Siemens: 
průměr: 5, 70 mm, jamka: 3, 00 mm, Tloušťka: 
1,25-1, 80 mm, (12), dělení každý 0,05 mm,
balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 120 kusů 

007950011070

Sada podložek šestihranný vstřikovače 
Siemens: průměr: 5, 70 mm, jamka: 3, 00 mm, 
Tloušťka: 1,26-1, 72 mm, (24 velikostí) snížit co 
 .02mm, balení: 10ks . X tloušťka, celkem: 240 ks 

007950011080
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Sada podložek šestihranný vstřikovače Siemens: 
průměr: 20, 00 mm, jamka: 13, 70 mm,
Tloušťka: 0,80-1, 20 mm, (21), řezání
co  .02mm, balení: 10ks . X tloušťka,
celkem: 210 ks

007950011140

Set kompresních nástavců -  kolíčků,
upravujících zdvih jehly vstřikovače
Siemens: Tloušťka: 7 .760-8, 18 mm,
(22 velikostí), řezání co  .02mm,
balení: 10ks . X velikost, celkem: 220 kusů 

007950011270

Sada podložek šestihranný vstřikovače Siemens: 
průměr: 18, 00 mm, jamka: 14, 00 mm,
Tloušťka: 0,90-1, 13 mm,
(24 velikostí), řezání každých
0 stupňů, balení: 10ks . X tloušťka,
celkem: 240 ks

007950011210

Sada podložek šestihranný vstřikovače 
Siemens: průměr: 18 mm, otvor 14, 5 mm, 
Tloušťka: 0,9-1, 132mm, 0, 004mm
(4ks . Každý tloušťka)

007950030880
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ND pro oravu vstřikovačů
Delphi

(Měděná podložka průměr 16 mm, 
Tloušťka: 2 mm) Denso 11176 30011 

007950030185

Sada regulačních podložek k otevření 
ventilu vstřikovače Delphi, tlouťka: 7, 50 
mm, otvor: 3, 00 mm, Tloušťka: 0,30+ 
0,42-0,58 mm, řezání co:  .02mm
(10 velikostí)-100 kusů

007950011870

Sada regulačních podložek k otevření 
ventilu vstřikovače Delphi, tlouťka: 3,80-4, 
90 mm, řezání co: 0, 10 mm (12)-120 kusů 

007950011820

Sada regulačních podložek k otevření 
ventilu vstřikovače Delphi, tlouťka: 5, 00 
mm, otvor: 2, 50 mm, Tloušťka: 0,502-0, 
995mm, řezání co: 0, 017mm
(30)-300 kusů

007950011875

Plastová objímka vstřikovače Denso 
(23256-27010)

007950030170

Plastová objímka vstřikovače Denso 
(23256-27020)

007950030175

Plastová objímka vstřikovače Denso 
(23256-30010)

007950030180

Dílenské vybavení 
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Sada regulačních podložek k otevření ventilu 
vstřikovače Delphi, tlouťka: 3,80-4, 90 mm,
řezání co: 0, 10 mm (12)-120 kusů	

007950011825

Sada regulačních podložek k otevření ventilu 
vstřikovače Delphi, tlouťka: 3,75-4, 90 mm,
(24 velikostí), dělení každý 0,05 mm,
balení: 10ks . X velikost, celkem: 240 ks

007950011250

Sada regulačních podložek k otevření 
ventilu vstřikovače Delphi, tlouťka:
5, 80 mm, Tloušťka: 2,24-2, 94 mm,
řezání co: 02mm (36)-360 kusů

007950011855

Sada regulačních podložek k otevření ventilu 
vstřikovače Delphi, tlouťka: 3,80-4, 90 mm,
(12), řezání každých 0, 10 mm,
balení: 10ks . X velikost, čas: 120 kusů

007950011260

Motýlek část ventilu vstřikovače Denso

007950030155
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C 880 geometrie kol 2 kamery
(totem s pevním uchycením, 
možnost změny polohy
pomocí  svislého posunu kamer) 
007960009905		

3D geometrie
C 880 set
složen z:

  Dvou elektronických kamer (totem pevně uchycen,
    schopnost měnit svislou pozici)

   Totem 
   Pozice pro počítač, klávesnici a tiskárnu 
   Skříňka s PC
 Dva přední zaměřovací terče 11 “ -21 “,

     (plus adaptéry rozšíření na 25”, s dvojitými
     lamelami)

 Dva zadní zaměřovací terče 11 “-21”
     (adaptéry na montáž kol 25 “, s dvojitými
     lamelami) 

 Sada držáků s úchytem na stěnu pro montáž na stěnu
 Sada držaků s uchytem na stěnu pro montaž na stěnu 
 Blokace brzdy 
 Blokace volantu
 Dvě otočné odložky + plastové zámky,

     ROC CD databáze a software příručka 
 CD s datbází a prgramem 
 Instrukce  
 Seznam ND

C880 - verze na montážní jámu
007941000212
C880 - verze na zvedák
007941000211

CM posuvný systém kamer
pro C880 (možnost) 

007960009910

Dodatkový vozík na zaměřovací
terče C880 (volitelné)	

007960009920

PC určen k modelu
C800 a C880
(007960009765)

007960001230

Drukarka	kolorowa	przystosowana
do	użytku	z	geometrią

007960001250

Barevný monitor
LCD 18,5”

007960001240

Dodatkový set kamer na kontrolu pojezdu  
Drive-On Dla C880

007960009915

DOPLŃKY
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C 880 TILT 3D
geometrie - verze s náklonem
2 kamer (otočné)

007960010020
  Kolumna
   PC (s Windows), tiskárna, klávesnice, myš
   Stůl na klávesnici, tiskárnu
 Schránka pro PC
 Přední terče + uchycení

    11 “-21” (+ adaptér na rozšíření
     na 25 “, s trny 

 Zadní terče + uchycení
     11 “-21” (+ adaptér na rozšíření
     na 25

 Sada na stěnu s možností
     zavěšení terč

 Fixsace brzdy 
 Fixsace volantu 
 Otočné talíře pro funkci

     kompenzace
 CD s databází a soft .
 O instalaci 
 Seznam ND

C 880  3D geometrie
nástěnná verze 2 kamery,
Instalováno do výšky 1,9 m

007960010010
  Montáž na stěnu
  Držák stolu pro klávesnice a tiskárna
  Schránka pro PC
 Úchyty pro zaměřovací terče,

    trny pro montáž terčů:  11 “-21”
    (+ adaptér pro rozšíření na 25 “)

 Zadní terče + trny
    11 “-21” (+ adaptér pro
     rozšíření na 25 “)

 Úchyty pro fixsaci volantu
     a brzdy

 Blokace brzdy
 Blokace volantu
 Otočné talíře pro funkci

     kompenzace
 CD s databází a soft .
 O instalaci
 Seznam ND
 PC, monitor a tiskárna není součástí dodávky
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Vybavení:
   8 senzorů CMOS
   4 měřící hlavice + kabeláž 
   Schránka pro PC, tiskárnu, monitor

     a měřící hlavice
   PC + Windows 
 Blokace brzdy 
 Blokace volantu
 CD s databází a instrukcemi
 o obsluze

Charakteristika:  
   8 senzorů
   Bezdrátová komunikace měřících hlavic 2,4 GHz   
   Měřící hlavice je napájena vnitřním akumulátorem

     2600 mAh
   Nabíječka akumulátorů na 4 baterie po umístění

     měřících hlav do stojanů
 Databáze vozidel – více než 20000 modelů vozidel,

     včetně nejnovějších modelů evropských a asijských značek)
 Robustní měřicí hlavice přenášejí informace 
 Robustní měřicí hlavice přenášejí informace 
 PC computer, barevná tiskárna,  LCD monitor, mobilní podstavec  

 pro přídavné komponenty
 Profesionální software obsahující vše nezbytné,   

    uživatelská příručka, která provede celým procesem   
 krok za krokem .

 Náhled současných parametrů na jednom záběru
 Animace z požadované úpravy (možno doobjednat)
 Dva způsoby vedoucí k provedení compenzace

     a) zvýšením nápravy,
     b) rolováním vpřed o 90n .

Adaptery	HD

007960009730

Aktualizac dat C200

007960009760

Data pro geometrii C 200

007960001360

Sada	pro	LKW

007960009740

C 400
400-PC, Windows XP OS, klávesnice
a myši, 4 hlavy, 8 CMOS kamer
(bez tiskárnu, monitor, otočené hlavy, 
čelisti k dispozici níže) 

007960009690

C 200
Geometrie, PC, Windows XP OS,
klávesnice a myš, 4 hlavy, 8 CMOS kamer 
(bez tiskárny, monitor, otočené hlavy, 
čelisti k dispozici níže) 

007960001150
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Otočný podstavec
1 ks výška 50 mm

007960001200

CM posuvný systém kamer pro C880 
(možnost) 

007960009910

Dodatkový set kamer na kontrolu 
pojezdu  Drive-On Dla C880

007960009915

Dodatkový vozík na zaměřovací terče  
C880  (volitelné) 

007960009920

Pár speciálních upínací
čelisti pro zaměřovací terče
geometrie (C1000, C400
a C200) velikosti 10” Do 21”

007960001190

Pár speciálních upínací čelisti pro 
zaměřovací terče geometrie (C1000, 
C400 a C200) velikosti  10” Do 26”

007960001180

Pár speciálních upínací čelisti pro 
zaměřovací terče geometrie (C1000, 
C400 a C200) velikosti 17,5 “na 25”	

007960009710

Uchycovací trny
pro automobily použití
s pozicí 007960009610	

007960009600

Deska, Výška 37 mm (1ks)

007960001210

Vodováha

007960001385

Kabel pro připojení
ústředny pro 16 m 

007960009750

Set dvou kamer
(SW + 2 kamery) C800
(možnost)

007960009785

Úchyty 3 bod pro
pneumatiky 9 “do 21” 

007960009610

Přepravní vozík na
přesun geometrie

007936341000

Sada otočný podstavců
pro rotátory (2ks .)

007960001395

Sada čelistí pro litá kola

007960001390
TTP data pro nákladní
vozy a přívěsy 

007960009700

Barevná tiskárka
určená k egeometrii

007960001250

Vozík na zaměřovací
terče C880 (volitelné) 

007960009775

Otočný podstavec
HD 450x450x24mm Do 3T

007960009720
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Zouvačky
Představujeme nabídku zouaček Magneti Marelli najdete zde širokou škálu nástrojů, které Vám pomohou zlepšit každodenní 
provoz Vašeho servisu . V této kategorii představujeme rozmanitý výběr řešení . Jednotlivé modely jsou rozděleny dle vybav-
ení . Jednorychlostní, dvourychlostní, bez, nebo s inflátorem . Montážní rameno helper – další pomocník využívající stlačený 
vzduch, který Vám dokáže usnadnit těžkou práci . Modifikace je možné kombinovat . Montáž a zapojení na místě včetně před-
vedení obsluze je již v ceně těchto zařízení .

Bravo Line M 42-Zouvačka
kol velikosti 11 „až 22” (externě),
1rychlostní
(3ph 400V-50 Hz) 
007960001030

Charakteristika:
 Automatická zouvačka lok od 11” do 24”
 Externí měřák až do 22”
 Mechanický zámek svorky
 Standardní

   páka 
 Dvě pracovní rychlosti stolice
 Pneumatické výkyvné

   rameno
 Obsahuje sadu krytů pro kola z lehké slitiny
 Hustilka (volitelné)

Technické specifikace: 
 Síla odbíjení: 12000 N (při tlaku 10 bar)
 Pracovní délka odbíjecího pístu 400 mm
 Maximální průměr pneumatiky:

   1140 mm (44 .5”)
 Maximální šíře:

    350 mm (14”) 
 Tlak: 8-10 Bar
 Napájení: 400V - 3Ph - 50Hz
 Síla el . motoru: 0,75 kW
 rychlost otáčení: 6 rpm
 Váha: 223 kg
 Hladina hluku během provozu: <70 dB (A)

Bravo Line M 42-Automatická
zouvačka kol velikosti 11 „až 22” 
(externč), 1rychlostní tabulka
(3ph 400V-50 Hz), inflator  
007960009875

Charakteristika:
 Automatická zouvačka kol od 11” do 24” 
 Externí měřák až do 22”
 Mechanický zámek svorky
 Standardní

    páka
 Dvě pracovní rychlosti stolice
 Pneumatické výkyvné

   rameno
 Obsahuje sadu krytů pro kola z lehké slitiny
 400 V

   napájecí zdroj
 Hustilka (volitelné)

Technické specifikace:
 Síla odbíjení: 12000 N (při tlaku 10 bar) 
 Pracovní délka odbíjecího pístu 400 mm
 Maximální průměr pneumatiky

   1140 mm (44 .5”) 
 Maximální šíře

   350 mm (14”) 
 Tlak: 8-10 Bar
 Napájení: 400V - 3Ph - 50Hz 
 Síla el . motoru: 0,75 kW
 rychlost otáčení: 6 rpm 
 Váha: 223 kg 
 Hladina hluku během provozu: <70 dB (A)

Bravo Line M 42-Zouvačka
kol velikosti 11 „až 22” (externě),
2rychlostní
(3ph 400V-50 Hz) 
007960009885

Charakteristika:
 Automatická zouvačka kol od 11” do 24”
 Externí měřák až do 22”
 Mechanický zámek svorky
 Standardní

   páka
 Dvě pracovní rychlosti stolice
 Pneumatické výkyvné

   rameno
 Obsahuje sadu krytů pro kola z lehké slitiny
 Inflator (volitelné)

Technické specifikace: 
 Síla odbíjení: 12000 N (při tlaku 10 bar) 
 Pracovní délka odbíjecího pístu 400 mm
 Maximální průměr pneumatiky

   1140 mm (44 .5”)
 Maximální šíře

   350 mm (14”)
 Tlak: 8-10 Bar
 Napájení: 400V - 3Ph - 50Hz 
 Síla el . motoru: 0,75 kW
 rychlost otáčení: 6 rpm 
 Váha: 223 kg
 Hladina hluku během provozu: <70 dB (A)
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Bravo Line M 42-Zouvačka
kol velikosti 11 „až 22” (externě),
2rychlostní (3ph 400V-50 Hz),
inflator
007960009895

Charakteristika:
 Automatická zouvačka kol od 11” do 24”
 Externí měřák až do 22”
 Mechanický zámek svorky
 Standardní

   páka
 Dvě pracovní rychlosti stolice
 Pneumatické výkyvné

   rameno
 Obsahuje sadu krytů pro kola z lehké slitiny
 400 V napájecí zdroj
 Inflator (volitelné)

Technické specifikace: 
 Síla odbíjení: 12000 N (při tlaku 10 bar)
 Pracovní délka odbíjecího pístu: 400 mm
 Maximální průměr

   pneumatiky 1060 mm
 Maximální šíře

   350 mm (14 ”)
 Tlak: 8-10 Bar 
 Napájení: 400V - 3Ph - 50Hz 
 Síla el . motoru: 0,75 kW 
 rychlost otáčení: 6 rpm 
 Váha: 223 kg
 Hladina hluku během provozu: <70 dB (A)

M 420 2V 380/3/50 - Zouvačka
kol velikosti od 11 „do 20”
(externě), 2rychlostní
(3ph 400V-50 Hz) 
007960001320

Charakteristika:
 Automatické zouvačka kolo velikosti

   od 11 „do 20” (externě)  
 2 rychlostní (3Ph 400V-50 Hz)
 Koła od 13” do 23” 
 Zewnętrzny rozstaw 20”
 Mechanický zámek pin
 Standardní ovladač s pneumatickým

   pohonem
 Dvě rychlosti 
 Pneumatické-rameno

   s variabilní krytem
 Sada krytů kol včetně
 Sekundární atypická kola

    (možnost)

Technické údaje: 
 Výkon vybíjené: 2800 kgN (při 10 bar)
 Maximální pneumatiky průměr: Šířka 1000 mm 
 Maximální pneumatiky:

   320 mm (12 .5 „)
 Tlak: 8-10 bar
 Napájecí napětí: 400V-3Ph-50 Hz
 Výkon motoru: 0,75 kW
 Váha: 205/215 (FS) kg
 Hladina hluku: < 70 dB ( (A))

M 420 2V FS 380/3/50-Zouvačka
kol velikosti od 11 „do 20” (externě), 
2rychlostní tabulka, inflator
(3ph 400V-50 Hz)
007960001330

Charakteristika:
 Automatické zouvačka kolo velikosti

   od 11 „do 20” (externě)
 2 rychlostní (3Ph 400V-50 Hz)
 Koła od 13” do 23” 
 Zewnętrzny rozstaw 20”
 Mechanický zámek pin
 Standardní ovladač s pneumatickým

   pohonem
 Dvě rychlosti 
 Pneumatické-rameno

   s variabilní krytem
 Sada krytů kol včetně
 Huštění  s manometrem (možnost v modelu FS) 
 Sekundární atypická kola

    (možnost)

Technické údaje: 
 Výkon vybíjené: 2800 kgN (při 10 bar)
 Maximální průměr: Šířka 1000 mm 
 Maximální pneumatiky:

   320 mm (12 .5 „)
 Tlak: 8-10 bar 
 Napájecí napětí: 400V-3Ph-50 Hz
 Výkon motoru: 0,75 kW
 Váha: 205/215 (FS) kg
 Hladina hluku: < 70 dB (A)
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M 522 2V - Zouvačka
kola velikosti 11 „až 22”,
2rychlostní
(3ph 400V-50 Hz) 
007960001000

Charakteristika:
	Automatická obsluha kola od 13” do 24”
  Vnitřní rozsah do 22”
  Vnitří i vnější ochrana disků pomocí

    plastových odnímatelných krytů
 Ideální pro nízkoprofilové

   a runflet pneu .
  Blokáda mechanického třmenu
  Standardní odbíjení
  Dvě rychlosti otočné desky (6-12rpm)
  Pneumat . odklon ramene
  Kompletní sada ochranných nástavců na alu disky
  Huštění  s manometrem (možnost v modelu FS) 
  Sekundární atypická kola

    (možnost)

Technické specifikace:
 Síla odbíjení: 15000 N (při tlaku 10 bar)
 Pracovní délka odbíjecího pístu 320 mm
 Maximální průměr pneumatiky 1060 mm 
 Maximální šíře

   305 mm (12”)
 Tlak: 8-10 bar 
 Napájení: 400V - 3Ph - 50Hz 
 Síla el . motoru: 0 .9/1 .2 kW – 3Ph

   – 400 V – 50Hz 
 Otáčivý moment: 1200 Nm 
 Váha: 225 kg
 Hladina hluku během provozu 70 dB (A) 

Zouvačka pneumatik MM-TC1223
007935017235

Technické údaje:
 Vnější

   uchycení 12-23"
 Vnitřní

   uchycení 14-26”
 Max . průměr kola 1143mm (45”)  
 Max . šířka kola 406mm(16”)
 Pracovní tlak 8-10 bar
 Napájení110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph)
 Nastavitelný výkon motoru 0,75/0,55/1,1 kw
 Max . otáčivý moment

   (otočného stolu) 1078 Nm
 Celkové rozměry 1130×900×1050mm
 Pracovní hluk <75dB 

M 522 2V - Automatic Tyre Changer
For Rims From 11” To 22” (Outside), 
2-Speed Motor (3Ph-400V-50Hz),
Inflator
007960010100

Charakteristika:
 Automatická obsluha kola od 13” do 24”
 Vnitřní rozsah do 22”
 Vnitří i vnější ochrana disků pomocí

    plastových odnímatelných krytů
 Ideální pro nízkoprofilové

   a runflet pneu .
 Blokáda mechanického třmenu
 Standardní odbíjení
 Dvě rychlosti otočné desky (6-12rpm)
 Pneumat . odklon ramene
 Kompletní sada ochranných nástavců na alu disky
 Sekundární atypická kola

   (možnost)

Technické specifikace:
 Síla odbíjení: 15000 N (při tlaku 10 bar)
 Pracovní délka odbíjecího pístu 320 mm
 Maximální průměr pneumatiky 1060 mm
 Maximální šíře

    305 mm (12”)
 Tlak: 8-10 bar
 Napájení: 400V - 3Ph - 50Hz
 Síla el . motoru: 0 .9/1 .2 kW 

   – 3Ph– 400 V – 50Hz
 Otáčivý moment: 1200 Nm
 Váha: 225 kg
 Hladina hluku během provozu 70 dB (A)
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Zouvačka pneumatik
MM-TC1223 2V (2 rychlosti stolu)
007935017240

Technické údaje:
 Vnější uchycení

   12-23"
 Vnitřní uchycení

   14-26”
 Max . průměr kola 1143 mm (45”)  
 Max . šířka kola 406 mm (16”)
 Pracovní tlak 8-10 bar
 Napájení 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph)
 Nastavitelný výkon motoru 0,75/0,55/1,1 kw
 Max . otáčivý moment

   (otočného stolu) - 1078 Nm
 Celkové rozměry 1130×900×1050mm
 Pracovní hluk <75dB 

Zouvačka pneumatik
MM-TC1223 2VIT
(2 rychlosti stolu + inflátor)
007935017250

Technické údaje:
 Vnější uchycení

   12-23"
 Vnitřní uchycení

   14-26”
 Max . průměr kola 1143 mm (45”)  
 Max . šířka kola 406 mm (16”)
 Pracovní tlak 8-10 bar
 Napájení 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph)
 Nastavitelný výkon motoru 0,75/0,55/1,1 kw
 Max . otáčivý moment

   (otočného stolu) 1078 Nm
 Celkové rozměry 1130×900×1050mm
 Pracovní hluk <75dB	

Zouvačka pneumatik
MM-TC1223 IT (inflátor)
007935017245

Technické údaje:
 Vnější uchycení

   12-23"
 Vnitřní uchycení

   14-26”
 Max . průměr kola 1143 mm (45”)  
 Max . šířka kola 406 mm (16”)
 Pracovní tlak 8-10 bar
 Napájení 110V (1ph)/ 220V (1ph)/ 380V (3ph)
 Nastavitelný výkon motoru 0,75/0,55/1,1 kw
 Max . otáčivý moment

   (otočného stolu) 1078 Nm
 Celkové rozměry 1130×900×1050mm
 Pracovní hluk <75dB 
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B 225 A mikroprocesorová vyvažovačka
s LCD, automatické spuštění, automatické 
měření, včetně ploch
Ø 40 mm 
007960001370

Vlastnosti:
 Mikroprocesorový vyvažovacím stroji

   se samokalbrací a interní kontrolou
 Automatický start po zavření

    krytu kola
 Automaticky zastaví

   na koncové pozici
 Automatická měřidla pro kola a

    vzdálenost vstup  
 Nízké rychlosti vyvažování
  7 programů i pro litá kola
 moving plane - precise determination

    of  the place to glue the weight  
  hidden weight - weight division

   into two parts and placing it behind
   the spokes aluminum rims

 mobile front support base
    wheels up to 50 kg (optional)

Technické specifikace:
 napájení: 115/2230 V -

   1Ph - 50/60 Hz 
 průměr hřídele: 40 mm
 maximální šíře pneumatiky: 1117 mm   
 maximální šíře pneumatiky: 600 mm 
 rychlost otáčení: 90 – 130 rpm 
 maximální naměřená hodnota

    nevyvážení: 999 gr
 čas vyvažovacího testu: 7 sek . 
 váha: 75 kg 
 hluku: 70 dB (A)

Vlastnosti:
 Profesionální počítačem řízená

    vyvažovačka kol pro osobní vozy,
    dodávky a motocykly
    s LCD displejem:

 automatické zpuštění program
   po zaklopení ochranného krytu

 automatická samodiagnostika
    po zpuštění 

 automatická blokace kola
   po ukončení testu

 Automatické měření šířky
   ráfku (volitelné) 

 změna rychlosti obrátek vyvažvání
 brzda –

   blokace
 Pohyblivé roviny - přesné stanovení bodu

   připnutí zátěže
 RPA - automatické nastavení kol do

   polohy pro montáž závaží
 Schovaná zátěž - rozdělená

   na dvě a rozdělení pro paprsková
   hliníková kola

 Rozdělení zátěže - rozdělení zátěže
   na dvě shodné části a umístění na obě
   strany paprsků (motocyklový
   program)

 OPT - redukce hluku pomocí adaptace
   na ráfek

 podstavová opěrná noha pro vyvažování
   kol do 50 kg (možno doobjednat)

Vyvažovačky

B 325 A mikroprocesorová vyvažovačka,
automatické vyhledávání pozice nesymetrie, 
Ø 40 mm (musíte si koupit LCD MONITOR)
007960001020

Technické specifikace:
  napájení: 115/2230 V -

    1Ph - 50/60 Hz 
  průměr hřídele: 40 mm
  maximální šíře pneumatiky: 1117 mm 
  maximální šíře pneumatiky: 600 mm 
  rychlost otáčení: 90 – 130 rpm 
  maximální naměřená hodnota

    nevyvážení: 999 gr
  čas vyvažovacího testu: 7 sek . 
  váha: 75 kg 
  hluku: 70 dB (A)

Dílenské vybavení 
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Bravo Line B 45 AD - Microprocessor 
Led Balancer, Automatic Start,Manu-
al measurment of parameters40Mm 
Ø(NO SAFETY GUARD (‚007960001120) 
-TO BUY SEPARATLY).Cones and pilers 
included
007960009860

Charakteristika:
 Mikropocesorová vyvažovačka s funkcí

   samokalibrace a samodiagnostiky
 Manuální vkládání hodnot
 7 programů pro vyvažování

    alu disků 
 Rychlost otáčení (150 to 200 rpm) 
 Manuální měření odlehlosti

    a středu kola
 Automatické brždění kola

    po procesu testu
 Automatické zpuštění

    po uzavření překrytu
 Podsvícený LCD pomocí LED – u aktuálních režimů
 Slušný výběr programů pro vyvážení

    kola v požadovaném režimu
 Měření rozdílů vyvážení v gramech,

    nebo uncích

Technické specifikace:
 Napájení: 115/230 V - 1Ph -

   50/60 Hz 
 Průměr závitového trnu: 40 mm 
 Maximální průměr pneu:

   1110 mm (43 .7”) 
  Maximální šíře pneu:

    580 mm (22,8”) 
  Tlak: 8-10 bar 
  Síla el . motoru: 2V: 0 .9/1 .2 kW – 3Ph –

    400V – 50Hz 
  Čas vyvažovacího testu: 7 sek . 
  Váha: 70 kg
  Hlučnost: 70 dB (A)

Bravo linka B 45
automatický vyrovnávací stroje,
automatický Start, ruční měření bez 
ochranný kryt (007960001120).
V sadě kužely, vřeteno,
zamykání,
007960009850

Charakteristika:
 Mikroprocesorový vyvažovač s autokalibrací

   a autodiagnostikou
 Manuální zadávání dat
 7 speciálních programů pro kola

   z lehkých slitin
 Rychlost otáčení (150 to 200 rpm) 
 Automatic měření odlehlosti

    a středu kola
 Automatické brždění kola

    po procesu testu
 Automatické zpuštění

    po uzavření překrytu
 Podsvícený LCD pomocí LED – u aktuálních režimů
 Slušný výběr programů pro vyvážení

    kola v požadovaném režimu
 Měření rozdílů vyvážení v gramech,

    nebo uncích

Technické specifikace:
 Napájení: 115/230 V - 1Ph -

   50/60 Hz 
 Průměr závitového trnu: 40 mm 
 Maximální průměr pneu:

   1110 mm (43 .7”) 
 Maximální šíře pneu:

   580 mm (22,8”) 
 Tlak: 8-10 bar 
 Síla el . motoru: 2V: 0 .9/1 .2 kW – 3Ph –

   400V – 50Hz 
 Čas vyvažovacího testu: 7 sek . 
 Váha: 70 kg
 Hlučnost: 70 dB (A)

Vyvažovačka kol MM-WB1024
007935017275

Specifikace:
 Max . hmotnost kola .: 65kg
 Výkon motoru: 200W
 Napájen: 220v/50Hz
 Přesnost vyvažování: ±1g
 Rychlost otáček: 200obr/min
 Doba vyvažovacího cyklu: 8s
 Průměr uchycení: 10”-24”(256mm m)
 Šířka uchycení: 1,5”-20”(40mm )
 Pracovní hluk: <70db
 Hmotnost netto: 102Kg
 Rozměry: 960mm×760mm×1160mm

Standardní vybavení:
 Upínací kryt
 Kuže
 Kleště
 Kružítko
 Hřídel
 Blokace
 Kalibrační závaží

Charakteristické vlastnosti:
 LCD displej, intuitivní a přizpůsobivé

   uživatelské rozhraní
 Různé vyvažovací programy: statické,

   dynamické,
 5 ALU programů, optimalizace
  Automatické měření parametrů kola
  Inteligentní funkce automatické

    kalibrace a autodiagnostiky

Dílenské vybavení 

GEOMETRIE A PENUSERVIS
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Vyvažovačka kol MM-WB1024 AW
007935017280

Specifikace:
 Max . hmotnost kola .: 65kg
 Výkon motoru: 200W
 Napájení: 220v/50Hz
 Přesnost vyvažování: ±1g
 Rychlost otáček: 200obr/min
 Doba vyvažovacího cyklu: 8s
 Průměr uchycení: 10”-24”(256mm m)
 Šířka uchycení: 1,5”-20”(40mm )
 Pracovní hluk: <70db
 Hmotnost netto:102Kg
 Rozměry: 960mm×760mm×1160mm

Standardní vybavení:
 Upínací kryt
 Kužely
 Kleště
 Kružítko
 Hřídel
 Blokace
 Kalibrační závaží

Charakteristické vlastnosti:
 LCD displej, intuitivní a přizpůsobivé

   uživatelské rozhraní .
 Různé vyvažovací programy: statické,

   dynamické
 5 ALU programů, optimalizace
 Automatické měření parametrů kola
 Inteligentní funkce automatické

    kalibrace a autodiagnostiky

Adaptér k motorkám
pro MM-WB1024

007935017290

Ally 80 rameno sekundární k demontáži 
nízkoprofilových sportovních pneumatik
Model M522	

007960010110

Velký středicí kužel
pro MM-WB1024

007935017285

Univerzální příruba
pro MM-WB1024

007935017295

FSP25 nastavena na
uzamčení kola v poloze
pedálu nevyváženo B225

007960009830

GARP 18 díl kompletní vřeteno
s kužely, podložky a aretace kol 
motocyklů

007960001310

Gumov8 podložka
na M42 zouvačku 

007960009790

Gumov8 podložka
na M522 zouvačku	

007960009795
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Pomocné rameno 4FD atypické a 
nízkoprofilové Sportovní pneumatiky

007960001050

Pomocné rameno
4FD M42 Kit-Set, možné
přizpůsobit pro použití
s Model Bravo M42 

007960001060

Pomocné rameno 4FD M420
- možné přizpůsobit pro použití
s Model M420 

007960001070

Pomocné rameno 4FD
Kit M522-Set, možné
přizpůsobit
pro použití s M522 

007960001380

KP25 stabilizátor pro
použití v nad 50 kg 

007960009840

Plastový kryt na pneu

007960001120

111

Kryt na odražeč
pro MM-TC1223 1 ks

007935017265

Plastový kryt na
ovladač (6ks .) M420 a M522 

007960009640

Plastový kryt na montážní 
hlava dlouhá (5 KS) M420, 
M522

007960009630

Plastový kryt na upevnění 
hlavy (10ks) k M42 

007960009620

Plastové kryty na dlouhé čelisti 
pro zouvačku MM-TC1223 (4 ks)

007935017260

Plastové kryty na krátké
čelisti pro zouvačku
MM-TC1223 (4 ks)

007935017255

Sada kuželů, závitového
trnu a utahovací matice

007960001100
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Hlavní rameno
pro MM-TC1223 
007935017270

Sada pro vyvážení 
motocyklových kol

007960001300

Kleště k odstranění 
závaží  
007960001350

TP25 adaptér Alu kola
B225 a B325 

007960009835

Sada na motocykl . kola 15-23” 
007960009940

Sada univerzálního
uchycení bez středového 
otvoru 
007960009650

Sada adaptérů pro ATV 
007960009935

Sada adaptérů pro kříž  
007960009930

Sada kuželů pro
kola off-road automobilů
a dodávkových až 117 mm 
průměru 173 mm 

007960001290

Sada kuželů pro
kola off-road auta
průměr 101 mm
až 119 mm	

007960001280

Externí měřicí rameno
k měření šířky kol pro
modely B325 a B225 

007960009845

Sada 12 držáků na čelisti Falg 
hliníku pro M42 

007960009660

Sada 6 přípravků, 
pro litá kola na M42 

007960009670

Sada 6 přípravků na M42

007960009680

SET SMD Sonar pro senzor 

007960010090
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ZAŘÍZENÍ PRO
VÝMĚNU BRZDOVÉ
KAPALINY BF-12
	007935016730

Magneti Marelli nabízí univerzální pneumatické zařízení
pro výměnu brzdové kapaliny. 

Zařízení se skládá z nádrže z nerezové oceli, v níž se pohybuje gumová
membrána pro nasávání brzdové kapaliny z vozidla . Po naplnění vnitřní
nádrže na maximální provozní tlak pracuje zařízení samostatně .
Na úplnou a kompletní výměnu kapaliny stačí jen jeden člověk .
Sada obsahuje servisní adaptéry, hadice a dvě nádoby o objemu 1 l .

	007935016720 	007935016710 	007935016700

MMOD-02
7935016720

MMOD-01
7935016710

MMOD-03
7935016700

Tlak v prázdné nádrži (Mpa) 0~-0.1 0~-0.1 0~-0.1

Hypertenze (bar/psi) 8~10/114~145 8~10/114~145 8~10/114~145

Obsah nádrže 80 liters 80 liters 80 liters

Výdej (litri/m) 1.5~2 1.5~2 1.5~2

Pracovní tlak (bar/psi): 1~2/14~28 1~2/14~28 1~2/14~28

Teplota oleje 40~80 40~80 40~80

Zběrná kontrolní nádrž 
Litry / galony

10/2.6 - -

Pantograf (litry /galony) 20 15 -

Standardní sestava nádrž, úchyty na papír, 
zběrná nádrž,

nádrž, úchyty na papír, 
zběrná nádrž,

nádrž, úchyty na papír, 
zběrná nádrž,

Rozměry 470	x	385	x	1600mm 470	x	385	x	1600mm 470	x	385	x	900mm

Váha 29	/	32	Kg 25	/	27	Kg 22	/	24	Kg

Technická specifikace

Pracovní tlak 0,7-3 bary

Rozměry 25 x 25 x7,5 6 litrová nádrž

Vedeí 5 metrová hadice (stlačený vzduch) 

Bezpečnostní ventil 3 bary

Dílenské vybavení 
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MM-0D-04 mobilní zběrná nádoba na olej, 80L
007935017090

Mobilní zařízení na odsávání oleje, tank z lakované oceli
s kapacitou až 80 litrů . Set zahrnuje také odsávací trubičky
- sondy v různých průměrech 6 kusů s trubkovým nástavcem .
Odsávačka umožňuje rychlou a snadnou výměnu oleje
v motoru s možností výběru optimálního průměru
odsávací trubice . Výměnu oleje je možné v rozmezí teplot od 60
Kapacita zběrné nádrže umožňuje odsávat olej
do 2 / 3 sběrné nádrže .

Technická specifikace:
 Pracovní tlak: 0,7 - 3 Bar
 Kapacita nádrže: 80l
 Tlaková hadice: 5 metrů
 Bezpečnostní ventil: 3 Bar
 Vacuum: 0~-0 .1MPa
 Tlak příchozí: 8-10Bar
 Obsah (Litry): 80L
 Výdej (Litrow/metr): 1 .5-2
 Tlak k vyprázdnění zběrné nádrže: 12Bar
 Rozsah teploty oleje: 40 ~ 80°C
 Prostor na nářadí
 Úchyt na papír
 Rozměry: 500x420x890mm
 Rozměry misy: 470x470x230mm 
 Váha: 24kg 

MM-0D-05 Mobilní zběrná nádoba na olej s ukazatelem hladiny oleje, 80L
007935017095

Konstrukce obsahuje tyto elementy:
 tank je umístěn na ocelovém podvozku s kolečky, na něm

   je tank  usazen, jeho kapacita je 80 litrů kapaliny:  
 dále obsahuje nalévací vedení
 vypouštěcí vedení

Zařízení pracuje s automatickém
režimem a olej z motoru dokáže odsát
pomocí 6-ti trubicových sond
sond s různým průměrem .

Parametry zařízení:
 odsávačka pracuje při teplotě nepřesahující olejové sací 80 ° C
 odsávat lze až do 2/3 kapacity nádrže

Varování:
Zařízení není určeno pro odsávání
brzdové kapaliny, benzínu, nafty
a jiných hořlavých látek 1 třídy .

Fungování: 
 Odsávání použitého oleje z motoru

    vozidel i jiných zařízení se provádí
    pomocí PVC pomocne nádoby
    a odsávacích trubic różnych průměrů .

 Zařízení je poháněno stlačeným vzduchem .

Set obsahuje: 
 Manuál v PL 
 Zběrná nádrž na použitý olej 1x
 Podnos na slévání oleje 1x
 Filtr 1x
 Trychtýř s rozšířením pro slévání

   látek, skládá se ze 3 elementů,
   tvořící komplet .

Technické parametry:
 Zběrná nádoba o objemu 76L
 Pracovní teplota: 40-60oC 
 Váha: 25 kg 
 Vstupní spojky průměru sacího vzduchu
 Mísa o rozměrech: 470x470x230 
 Zařízení o rozměrech: 500x420x890 
 Přívod vzduchu s tlakem: 0,7-8 Bar / 10,2 PSI~116PSI 
 Odvod vzduchu s tlakem: 0,6-0,8 Bar / 8,7~10,6PSI 
 Zásobník oleje s kapacitou 15L

Dílenské vybavení 
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MM-0D-06
Ruční maznice 130-140
007935017125

Ruční maznice, zařízení na uchovávánía 
aplikaci mazacího tuku na konkrétní místo, 
jedná se o systémů s ruční pumpičkou, 
ta je určena k jednoduchému a rychlému 
aplikování určitého množství maziva
a to i v minimálním množství .

Technická data: 
 Kapacita nádoby: 13 kg / 22 .66 lbs
 Hadice o průměru:

   ¼ palce, délka 2 .5 m
 Pracovní tlak:

   80-115 psi (6-8 kG / cm2)
 Rychlost doručení
 Výstup tlaku oleje:

   185-200 psi (13-14 kG / cm2)
 Frekvence –závislá na výkonu 

    Páky

Pneumatické zařízení na stlačení
pružin, pro výměnu tlumičů, včetně
bezpečností klece. 
007935060300

Firma Magneti Marelli je první společností 
na polském trhu, která nabízí jedinečné a 
univerzální pneumatické zařízení, navržené 
pro demontáž a montáž tlumičů na nápravu 
MacPherson . Zařízení využívá stlačený
vzduch z kompresoru . Standardní zařízení 
obsahuje dvě upínky pro přidržení pružiny . 
Díky tomu je lze demontáž tlumičů provádět 
rychle a spolehlivě . Přidržení pružiny v 
komprimovaném stavu výrazně zkracuje 
dobu výměny . Díky samocentrovací
liště, která nastaví jakékoliv vychýlení, je 
zařízení užitečné zejména pro nové
typy nesouosých nebo kónických tlumičů . 
Zařízení je opatřeno praktickou
a spolehlivou policí . 

Nastavitelný držák  
007935060310

Spodní držák tlumiče   
007935060320

MM-0D-07 Maznice s pneumatickou 
pumpou 360-480
007935017130

Automatic grease dispenser with
a pneumatic pump  is a device for lubrication 
and administration of  lubricants in systems 
requiring lubrication . Oil is delivered to vehicle 
components with an automatic delivery pump .
 The pump is mainly intended for use in 
workshops and guarantees simplicity and
easy use allowing you to adjust quantity and 
rate of lubricant feed up to your needs, dosing 
even small quantities without much effort .

Technická data: 
 Obsah nádrže: 13 kg / 22 .66 lbs
 Hadice o průměru:

   ¼ palce, délka 2 .5 m 
 Pracovní tlak: 80-115 psi

   (6-8 kG / cm2)
 Poměr tlaku: 50: 1 
 Výstupní tlak oleje:: 4285-5715 psi

   (350-400 kG / cm2) 
 Dávkování: 400-600 g/min .

Dílenské vybavení 
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Nástavec na pružiny
Honda, Toyota  
007935060650

Upevňovací svorka Mercedes
(modely S-Class) 
007935060660



Vozík na přepravu sudu s olejem
40-60kg s pneumatiskou pumpou 50:1 
940mm, dávkovací pistole + hadice 2m
007935017135

Vozík na přepravu sudu s olejem
20-60kg s pneumatiskou pumpou 50:1 
480mm, dávkovací pistole + hadice 2m
007935017140

Navíjecí cívka s možností upevnění na zeď
007935016790

Dávkovací pistole olej
s automat. ventilem
007935016830

Dávkovací pistole olej
s manuální ventilem
007935016820

Dávkovací olejová pistole s el.
měřením, paměťí a automatickým
ventilem 
007935017080

Dávkovací pistole olej s el. měřením,
paměťí s možností volby dávkování
a automatickým dávkováním 
007935017085

Pneumatická olejová
pumpa 5:1, 270mm
007935017100
Olejová pumpa 5:1, 740mm
007935017105
Olejová pumpa 5:1, 940mm
007935017110

Naviják na hadici, zatahovací vzduchový 
3/8 „15 m 20Bar 
007935016800

Vozík na sud s olejem 
(180-200L) s črpadlem
5:1, el. pistole, hadice 4m
007935016760

Vozík na sud s olejem (180-200L)
s črpadlem 5:1, el. pistole, hadice 4m, 
naviják 15m
007935016770

Naviják na olejovou hadici, zatahovací 
1/2˝, 9m, 138Bar
007935016810

Ruční olejová pumpa
007935016780

Hadice k olejvé pumpě  4m
007935017155

Vozík na přepravu sudu s olejem, 180-200kg
007935017120

Vozík na přepravu sudu s olejem, 20-60kg
007935017115

Dílenské vybavení 
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Nářaďový vozík Magneti 
Marelli s 206 sada nářadí 
007935350000

Pojízdná servisní skříňka s nářadím značky Magneti Marelli .
Má pět zásuvek s pojezdy, tři jsou vybaveny sadou nářadí z
chrom-vanadové oceli (CrV ), zbývající dvě zásuvky jsou určeny
k průmyslovému využití . Profily jsou vyrobeny z dvojitého 
ocelového plechu .

Centrální zámek s pojistkou proti náhodnému otevření .
Pracovní deska s protiskluzovým povrchem . Skříňka je
vybavena čtyřmi pevnými kolečky o průměru 5”, dvě otočná
jsou vybavena brzdou . Vhodná pro servisy a stanice technické 
prohlídky .

ELEMENTY SESTAVY

Zásuvka1

007935350400
		Nástrčné hlavy: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  
 27, 30, 32 mm

  Univerzální kloub - 15”

  Momentový klíč (řehtačka)

  Adaptér: 1/2 “Fx 3/8”M

  Nástrčka zapalovací svíčky

   16 mm, 21 mm

  Prodloužen 2x :5”, 10”

  Křížová spojka

007935350500

  Sada nástrčných klíčů typu HEX:  
1 .5, 2, 2 .5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

  Sada nástrčných klíčů typu  
TORKS:  
1 .5, 2, 2 .5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

  Šroubováky:  
PH2x110mm, SLS .5-125mm

007935350600

		Délka 30mm 0T20, T25, T30, T40, 
T45, TSO, T55,0M5, M6, M10, 
M12mm, OHS, H6, H7, H8, H10, 
H12mm

	Délka75mm  T20, T25, T30, T40, 
T45, TSO, T55,  

 H5, H6, H7, H8, H10, H12mm, 
 MS, M6, M10, M12mm

		Délka 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

		Šroubovák s magnetickou 
koncovkou 1ks

  Bit adaptér x2 kusy: 1/2”, 3/8” x H10
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ELEMENTY SESTAVY

Zásuvka 3

Zásuvka2

007935351300
 Kombinační kleště 8”
 Dlouhé štípací kleště 8”
 Nastavovací štípací kleště 10”

 Stříhací štípací kleště 8”

 Štípací kleště 8”

007935350900
	Klíče očkoploché ohýbané:  

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 
32mm

 Baterka LED

007935351200
 Nástrčné hlavy: 4, 4 .5, 5, 5 .5 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14,

 Prodloužení 1x krátké 1x dlouhé

 Spojka s kloubem

007935351500

 Nástrčky dlouhé:  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23mm

007935351800
 Nástrčky  

dlouhé Torx T15x55, T20x55, 
T25x55, T27x55, T30x55, T40x55, 
T45x55, T50x55, T55x55, T60x55, 
T70x55mm

 Nástrčky dlouhé Hex H4x55, 
H5x55, H6x55, H7x55, H8x55, 
H10x55, H12x55, 14x55, 
H17x55mm

  Momentový klíč (řehtačka)

  Držák s kloubem

  T vratidlo



Pneumatické rázové klice
Magneti Marelli 
Kompaktní rázový utahovací klíč 1/2“ s dvoucestným 
mechanismem a tlakovým mazáním . 680, 860 and 1360 Nm
verzích Aby byl zajištěn plynulý chod rotace a maximální výkon, 
utahováky jsou osazeny kvalitními ložisky . Změna směru
otáčení zajištěna pomocí dvoucestného ventilu .
Ttlakovaný mazací systé je shodný s modely 680, 860
a 1360 Nm .

Klíče pneumatický hliník 1/2 “mm-
068 680 Nm 
007936331000

 Disk s kwadratową 
1/2

 Točivý moment  
 680 Nm

 Spotřeba -
    0,11 m3/ min

 Provozní tlak 6 bar
 Vzduch   

dodat 1/4”
 Hmotnost: 2,0 kg

Klíče pneumatický
1/2 “mm-068 680 Nm 
007936331010

 Disk s kwadratową 
1/2

 Točivý moment   
680 Nm

 Spotřeba -
    0,11 m3/ min

 Provozní tlak 6 bar
 Vzduch   

dodat 1/4”
 Hmotnost: 2,0 kg

Klíče pneumatický 1/2
“mm-068 680 Nm 
007936331020

 Disk s  
kwadratową1/2”

 Točivý moment  
1360 Nm

 Zużycie powietrza
   -0,31m3/min

 Provozní tlak 6 bar
 Vzduch   

dodat 1/4”
 Hmotnost 2,2 kg

Sada rázových hlavic 
dlouhé pro hliníkové 
ráfky 21, 19, 17-(sada 3)
007936331030

Klíč kompozitní pneumatický
1500 mm-150 Nm 
007936331050

Klíč Alu 1/2
“mm-052 520 Nm 
007936331040
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 Pistole s nástavcem: 1/2”
 Velikost: 3/4’’(19mm)
 Počet otáček za minutu: 8800rpm
 Přívod vzduchu:: 1/4”
 Spotřeba vzduchu: 8 krychlové stopy za minutu
 Provozní tlak: 90psi
 Točivý moment:1492Nm/110 stopo liber
 Hmotnost: 2 .7kg

 Urahovací pneumatická pistole s nástavcem: 1/2”
 Velikost:1/2”(13mm)
 Počet otáček za minutu: 8500rpm
 Přívod vzduchu: spotřeba vzduchu: 1/4”
 Spotřeba vzduchu: 4 ft za minutu
 Provozní tlak: 90psi
 Točivý moment: 520Nm/385 stopofuntów
 Hmotnost: 1 .60kg
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 Dílenská chemie

Roztok pro čištění FAP 250ml
- 20 + prezenter
007950026116 

Určeno pro čištění filtru pevných částic, čištění je jednoduché,
roztok je smíchán s diesel, snižuje obsah uhlíkových částic; prodlužuje
život FAP/DPF .

Příměs do LPG 250 ml 20 ks + prezenter
007950026111	

Příměs do LPG je dodávána ve speciální tlakové nádrže .
Používání této tekuté příměsi prodlužuje životnost těsnění, ventilových
sedel a čistí vstřikovače paliva  . Důležité výhody: zlepšuje akcelerace,
snížit emise a životnost motoru . Pouze pro motory s LPG .

Příměs do nafty 250 ml 20 ks + prezenter
007950026106

Příměs do nafty 250 ml je profesionální, další generaci produktů
pro čištění a ochranu pro diesel pohonné systémy . Důležité výhody:
snižuje spotřebu paliva, snižuje emise a zvyšuje výkon motoru, zjednodušuje
a zlepšuje tepelné ztráty paliva podporuje spalování, kompresor zvyšuje 
výkon a snižuje hluk . 

Aplikátor pro čištění DPF/FAP 
007950026130

Aplikátor pro čištění DPF/FAP je tvořen 3 prvky : dávkovač FAP, čistící tekutina 
a kontejner . Kombinací dvou složek získáme čistící prostředek pro čištění filtru 
pevných částic a to bez demontáže . Provádění čištění FAP/DPF filtr je vhodný 
pro každý systém s použitím zvláštních účelových nástrojů . Tímto způsobem
je možné  udržovat filtr v dobrém stavu, protože zabraňuje ucpávání,
prodlužuje se jeho životnost .

DPF čištění tekutin
červená 5 l  
007935019070

DPF čištění
tekutin modré
proplachující 5 l    
007935019080
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Profesionální dílenské lampy
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Čelová lampa
130 lumenů
007935030180

Set čelová lampa 250 lumenů.
Napájení dobíjecí baterie a ruční
svítilna 50 nebo 100 lumenů
007935030210

Auto nabíječka
007935030120

Čelová lampa 250 lumenů.
Napájení dobíjecí baterie.
007935030190

Set čelová lampa 130 lumenů. 
Napájení 3 x AAA tužkové baterie,
a ruční svítilna 50 nebo 100 lumenů
007935030200

 SMD LED 65 s možností nastavení jasu na 130 Lm
 Dva režimy zapojení
 Bezdotykové zapínání a vypínání lampy
 Nastavitelný průměr pásky
 Napájení 3 x AAA baterie
 Vodě a prachu odolný (IP54)

Čelová
 COB LED 80 nebo nastavení jasu na 250 Lm
 Dva režimy
 Bezdotykové zapínání a vypínání svítilny
 Nastavitelný a odnímatelný čelenka
 Napájení: 3,8V 1600mAh Li-Pol akumulator
 Provozní doba: 2,5h / 6h
 Vodě a prachu odolný (IP54)

Latarka
 LED svítilna poskytuje 60 nebo 120 Lm
 Dvě nastavení jasu
 Rozsah světla snopa video > 90 M
 Napájení: 3 .7V 1000mAh Li-ion akumulator
 Dobíjecí baterie pack: 2,5H / 5H provozu
 Odolná vůči prachu a vodě (IP54)

Čelová
 LED SMD lampa poskytuje nastavení  jasu na 65 nebo 130 Lm
 Dvě nastavitelné intenzity jasu
 Bezdotykové zapínání a vypínání lampy
 Nastavitelná a odnímatelná čelenka
 Napájení: 3 x bateria AAA
 Vodě a prachu odolný (IP54)

Latarka
 LED svítilna poskytuje 50 nebo 100 Lm jas
 Dvě nastavitelné intenzity jasu
 Nastavení rozsahu světle >75 M
 Napájení: 3 x bateria AAA .
 Vodě a prachu odolný (IP54)

 COB LED 65 s možností nastavení  jasu na 130 Lm
 Dva režimy zapojení
 Bezdotykové zapínání pomocí
 Nastavitelná a odnímatelná čelenka
 Napájení: 3,8V 1600mAh Li-Pol akumulator
 Czas pracy 2,5h / 6h
 Vodě a prachu odolný (IP54)

Umožňuje nabíjet : 12V olověné bat ., AGM, gel
(není vhodný pro dobíjení) • Vstup: SC5E AC 220-240 V/1A/50 Hz
• Výstupní režim: SC5E 5A: pulzní zatížení . Dráty: 183 cm
• Rozměry: 16,0 (L) x 9 .6 (W) x 5,4 cm (H) Hmotnost: 0,85 kg
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3W+UV Otočná
svítilna
007935030020

Dílenská svítilna
300 lumenů
007935030150

Akumulátorová svítilna pod kapotu
007935030170

 3W přední COB LED  
    zaručují >240   
    lumenů

 Horní LED dioda s UV,  
   395~410um 

 Funkce otočení o 120 stupňů
 Magnet ve spodní   

    části rukojeti

 Háky typu „nest” ve    
   spodní/horní části   
   rukojeti

 Nabíjecí zdířka s indiká- 
   torem úrovně nabití

 2-3 hodiny provozu
 3-4 hodiny nabíjení
 Adaptér 5V 1A CE   

   s kabelem mini-USB

 3W přední COB LED
   zaručuje 50 lumenů

 3W horní SMD LED
   zaručuje do 300 lumenů

 Možnost volby dvou
   stupňů světelného výkonu
   150 nebo 300 lumenů

 Dva otočné háky
   integrované
   s magnety

 Možnost demontáže
   háků

 Doba nabíjení: 3-4h
 Provozní doba: 3-6h 
 Nabíjecí zdířka

 3W přední COB LED   
   zaručují >240 lumenů

 3W horní SMD LED     
   zaručují >160 lumenů

 Funkce otočení   
   o 120 stupňů

 Magnet ve spodní   
   části rukojeti

 Profesionální dílenské lampy

Kabelová svítilna
pod kapotu 15W
SMD
007935030070

 15W SMD LED zaručuje osvětlení v daném 
prostoru, 450-550 lm při polovičním 
výkonu, 900-1150 lmna plný výkon

 Tlačítko regulace jasu umožňuje volbu 
polovičního nebo plného výkonu

 Rukojeť z ABS tvářená   
vstřikováním s protinárazovou  
ochranou

 Ergonomická konstrukce zaručuje 
     pohodlný provoz 

 Hák z hliníkové slitiny    
s krytem z PVC

 Měkký povlak háků brání poškrábání 
karoserie vozidla

 Nastavitelná tyč v rozsahu   
47” až 75” 

 Snadné upevnění k většině nákladních  
aut a SUV .

 Západkové háky (360°) zaručují  
bezpečné a stálé upevnění

3W+3W
Otočná svítilna
007935030030

Dílenské vybavení 

NÁŘADÍ, CHEMIE, PRACOVNÍ OBLEČENÍ

 18W SMD LED zaručuje až 2000 
lumenů

 Dvoustupňová volba světelného 
výkonu 1000 nebo 2000 
lumenů

 Rukojeť z ABS tvářená 
vstřikováním s protinárazovou 
ochranou

 Hák z hliníkové  
slitiny s krytem z PVC 

     měkký povlak háků brání 
poškrábání karoserie vozidla

 Nastavitelná tyč v rozsahu  
47” až 75”; snadné upevnění k 
nákladním autům a SUV

 Západkové háky (360)
   zaručují bezpečné
   a stálé upevnění .

 Doba nabíjení: 3,5-4h
 Provozní doba: 1,5-3h
 Nabíjecí zdířka
 Lampa opatřena hliníkovým 

držákem, který je potažen PVC
 Tento ochranný potah

    chrání části karoseri vehicle
    body před odřením

 Easy mounting to most
    trucks and SUVs

 Držáky jsou nastavitelné
    do (360°)

 Háky typu „nest”        
    ve spodní/horní části  
    rukojeti

 Nabíjecí zdířka s indiká- 
   torem úrovně nabití

 2-3 hodiny provozu
 3-4 hodiny nabíjení
 Adaptér 5V 1A CE   

   s kabelem mini-USB
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Profesionální dílenské lampy

Dílenská
svítilna MINI
007935030140

2.5W Skládací svítilna
007935030040

Dílenská svítilna
MINI z UV 
007935030130

Dílenská baterka
250 Lm 3W 
007935030160

  2 .5W COB LED zaru-
čuje >70/230 Lm

  Skládací rukojeť 
otočná o 360 stupňů,

    s magnetem
  Zatahovací a otočná 

svorka/hák, otočná o 
360 stupňů

  3-4 hodiny nepře-
tržitého provozu

  2,5-3 hodiny 
nabíjení

  Adaptér 5V 1A CE s 
kabelem mini-USB

	 0 .9W přední COB 
LED zaručují 90-110 
lumenů

 0 .9W horní SMD 
LED zaručují 50-60 
lumenů

 Funkce otočení o 
120 stupňů

 Magnet ve spodní 
části rukojeti

 Háky typu „nest” ve 
spodní/horní části 
rukojeti

 Nabíjecí zdířka s 
indikátorem úrovně 
nabití

 2 .5-3 hodiny provozu

 3-4 hodiny nabíjení

 S kabelem mini-USB

 3W vysoce výkonná
    LED dioda 

 Kovová odolná 
schránka

 Odolná proti prachu a 
vodě (IP54)

 Možnost volby  
světelného výkonu 140

     nebo 250 lumenů

 Možnost změny 
ohniskové světla

 Zdířka nabíjení  
mini USB

 Doba nabíjení: 
3-4h 

 Provozní doba:  
2,5-5h

	 0 .9W přední  
COB LED zaručují 
90-110 
lumenů

 Horní LED  
dioda s UV, 
395~410um

 Funkce otočení  
o 120 stupňů

 Magnet ve spodní 
části rukojeti

	 Háky typu „nest” ve 
spodní/horní části 
rukojeti

 Nabíjecí zdířka s 
indikátorem úrovně 
nabití

 2 .5-3 hodiny provozu

  3-4 hodiny nabíjení

  S kabelem mini-USB

Dílenské vybavení 

NÁŘADÍ, CHEMIE, PRACOVNÍ OBLEČENÍ

3W+UV Otočná svítilna
007935030020
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Nitrilové pracovní rukavice 100 ks

  099700120060 - rukavice M

  099700120070 - rukavice L

  099700120080 - rukavice XL

Rukavice nitrilové v boxu po 100 
ks . Jsou opatřeny protiskluzovým 
povrchem .

Mycí pasta
profesional 1L

		099996001010	-	1L

Mycí pasta pro mytí rukou 4,4 L s 
dávkovačem obsahuje Glycerin, který 
zjemní pokožku; speciálně navržený
k odstranění zápachu .

 Ochranné prostředky

Mycí pasta na ruce
		099996001000	-	1	L
		099996001005	-	4	L

Mycí pasta pro mytí rukou 4,4 l
s dávkovačem obsahuje Glycerin, 
který zjemní pokožku; speciálně 
navržený k odstranění zápachu .

Mycí pasta na ruce 4,5L  s 
dávkovací pumpou

		099996001204	-	4,5	L

Mycí pasta pro mytí rukou 4,4 L
s dávkovačem obsahuje Glycerin, 
který zjemní pokožku; speciálně 
navržený k odstranění zápachu .

Dílenské vybavení 

NÁŘADÍ, CHEMIE, PRACOVNÍ OBLEČENÍ



Kombinéza  
KOD MM POPIS VELKOST

099720160001 Overall S
099720160002 Overall M
099720160003 Overall L
099720160004 Overall XL
099720160005 Overall XXL
F099720160006 Overall XXXL

Lacle

KOD MM POPIS VELKOST

099720160013 Trousers with shoulder straps S
099720160014 Trousers with shoulder straps M
099720160015 Trousers with shoulder straps L
099720160016 Trousers with shoulder straps XL
099720160017 Trousers with shoulder straps XXL
099720160018 Trousers with shoulder straps XXXL

Dílenské vybavení 

NÁŘADÍ, CHEMIE, PRACOVNÍ OBLEČENÍ
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Dílenské vybavení 

NÁŘADÍ, CHEMIE, PRACOVNÍ OBLEČENÍ

Kalhoty   
KOD MM POPIS VELKOST

099720160025 Trousers S
099720160026 Trousers M
099720160027 Trousers L
099720160028 Trousers XL
099720160029 Trousers XXL
099720160030 Trousers XXXL

Plášť  
KOD MM POPIS VELKOST

099720160031 Working apron S
099720160032 Working apron M
099720160033 Working apron L
099720160034 Working apron XL
099720160035 Working apron XXL
099720160036 Working apron XXXL

127



Vesta   
KOD MM POPIS VELKOST

099720160037 Vesta S
099720160038 Vesta	 M
099720160039 Vesta	 L
099720160040 Vesta	 XL
099720160041 Vesta	 XXL
099720160042 Vesta	 XXXL

 Tkanina Softshell
 Vrstva hydrofobní
 Prodyšná vnitřní
 Softshell fleece

Bunda s kapucí  
KOD MM POPIS VELKOST

099720160043 Bunda s kapucí S
099720160044 Bunda s kapucí M
099720160045 Bunda s kapucí L
099720160046 Bunda s kapucí XL
099720160047 Bunda s kapucí XXL
099720160048 Bunda s kapucí XXXL

 Tkanina Softshell
 Vrstva hydrofobní
 Prodyšná vnitřní
 Softshell fleece

Dílenské vybavení 

NÁŘADÍ, CHEMIE, PRACOVNÍ OBLEČENÍ
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Dílenské vybavení 

NÁŘADÍ, CHEMIE, PRACOVNÍ OBLEČENÍ

Mikina  
KOD MM POPIS VELKOST

099720160049 Mikina S
099720160050 Mikina M
099720160051 Mikina L
099720160052 Mikina XL
099720160053 Mikina XXL
099720160054 Mikina XXXL

 100% bavlna
 Vyšitým logem

Tričko s límečkem
KOD MM POPIS VELKOST

099720160055 Tričko s límečkem S
099720160056 Tričko s límečkem M
099720160057 Tričko s límečkem L
099720160058 Tričko s límečkem XL
099720160059 Tričko s límečkem XXL
099720160060 Tričko s límečkem XXXL

 100% bavlna
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Tričko
KOD MM POPIS VELKOST

099720160061 Tričko S
099720160062 Tričko M
099720160063 Tričko L
099720160064 Tričko XL
099720160065 Tričko XXL
099720160066 Tričko XXXL

 100% bavlna

Dílenské vybavení 

NÁŘADÍ, CHEMIE, PRACOVNÍ OBLEČENÍ

Batoh
KOD MM

099720160000
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Dílenské vybavení 

NÁŘADÍ, CHEMIE, PRACOVNÍ OBLEČENÍ
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Pracovní obuv niskiem s pevnou špičkou
KOD MM VELKOST

099300003710 37
099300003810 38
099300003910 39
099300003910 40
099300004110 41
099300004210 42

 Neobsahuje kov ochrany
     S1P SRC (EN ISO 20345:2011)

 Hmotnost: méně než 580g do n . 42
 Vyztužené prsty, odolnost

     proti nárazu energie 200 J
     a tlak na 15 HRK
     (1  .5t)

 Perforovaná stélka
     s balistické tkaniny

 Slip System umožňuje bezpečný pohyb 
ve vlhkém prostředí s přítomnost ropy 
nebo látka kluzké

 Antistatická

Pracovní obuv kotníková s pevnou podrážkou
KOD MM VELKOST

099310003710 37
099310003810 38
099310003910 39
099310004010 40
099310004110 41
099310004210 42

 Neobsahuje kovové výstuhy
 S1P SRC (EN ISO 20345:2011)

 Zesílené špičky a podrážka
     kompozitní,  odolné vůči nárazu
     energie 200 J a tlak
    na 15 HRK (1  .5t) 

 Perforovaný stélka s perforovanou
     vložkou s balistické tkaniny

 Perforovaný stélka s perforovanou
     vložkou s balistické tkaniny

 Slip System umožňuje
     bezpečný pohyb, odolné proti
     vlhkému prostředí s přítomností
     ropných látek

 Protiskluzová ochrana



http://wyposazeniemm.pl
http://magnetimarelli-checkstar.pl




