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Продукти за агент 1234yf

Ultima ID Aнализатор на хладилен
агент без принтер (R134a, 1234yf)

007950015070

007935020000
ULTIMA ID 1234YF
АНАЛИЗАТОР НА АГЕНТ R1234YF:
• Бързо и точно определение на чистота на агента
• Показване на процентната концентрация на R1234yf, R134a,
R22 и въглеводороди
• Лесни и четливи разпечатки от проведените тестове
• Aктуализация чрез USB-порт
• Повишена устойчивост към масло (сменяем ограничител на маслото)
СПЕЦИФИКАЦИЯ:•
• Тестваните агенти: R1234yf, R134a
• Точност: По-висока от (+/-) 1.0%
• Показвана процентна концентрация: R1234yf, R134a, HC, Въздух
• Температурен диапазон: 10°C до 50°C
• Захранване: 110/220 В 50/60 гц
• Протоколи за съобщение: USB 2.0
• Потребителски интерфейс: LCD + 3 копчета
• Сертификати: CE, SAE
• Интегрална помпа за калибрация: ДА
• Замърсяване на маслото: Сменяем ограничител на маслото
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CLIMA TECH TOP HFO
Устройство, конструирано за диагностика и
поддръжка на климатични инсталации, използвайки нов тип газ HFO-R1234a.
Снабдено с напълно автоматични функции.
Най-новото устройство, което поддържа авто-климатични системи, конструирано за
инсталации използващи газ тип R1234a. Устройството е съобразено с американските и
европейски изисквания за безопасност и тези
на SAE. Подобрени са процесите на пълнене
и рециклиране на охладителната течност за
да осигурят максимална прецизност и лесно
управление на обикновена и по-необичайна
поддръжка. Процесът на вентилация гарантира най-доброто топлинно разпределение, а поставеният на дъното тахометричен вентилатор
позволява премахването на всеки газов теч и
отхождането му през вентилационната система. Налични са два режима на възвръщаемост
на охладителя и са разработени съобразно SAE
и съобразно времето за изпълнение, в името
на по-лесната работата с CLIMA TECH TOP HFO.
ECO режимът пък гарантира максимална регенерация, докато SPEED режимът осигурява
комбинация от максимална скорост и точност
CLIMA TECH TOP HFO включва:
1. Бързозатягащ колан
2. Сигурен контейнер, предназначен за PAG
масло
3. Нов режим за хибридни автомобили ползващи POE масло.
Иновативните аларми оповестяват за повреда
на оборудването, превозното средство или
поддръжката.
ПОДРОБНИ ДАННИ:
• Охладител: R1234a
• Вградена база данни
• Скорост на възвръщаемост на охладителя:
500г/мин
• Нoминално налягане: 20Bar
• Вместимост на резервоара: 12,4 л.
• Точност на теглото на охладителя: +/- 1 г.
• Точност на теглото на маслото: +/- 1 г.

ПРОДУКТИ ЗА R1234yf - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

ПРОДУКТИ ЗА R1234yf

Ultima ID Анализатор на хладилен
агент с принтер (R134a, 1234yf)

007935020010

MADE IN ITALY

ULTIMA ID 1234YF
ANALIZATOR НА АГЕНТ R1234YF:
• Бързо и точно определение на чистота на агента
• Показване на процентната концентрация на R1234yf, R134a,
R22 и въглеводороди
• Лесни и четливи разпечатки от проведените тестове
• Aктуализация чрез USB-порт
• Повишена устойчивост към масло (сменяем ограничител на маслото)
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Тестваните агенти: R1234yf, R134a
Точност: По-висока от (+/-) 1.0%
• Показвана процентна концентрация: R1234yf, R134a, HC, Въздух
• Температурен диапазон: 10°C до 50°C
• Захранване: 110/220 В 50/60 гц
• Протоколи за съобщение: USB 2.0
• Потребителски интерфейс: LCD + 3 копчета
• Сертификати: CE, SAE
• Интегрална помпа за калибрация: ДА
• Замърсяване на маслото: Сменяем ограничител на маслото

Филтър за Ultima

007935020020

Термична хартия за анализатори Ultima

007935020030

Комплект от манометри за агент 1234yf
(Манометри, 3 бр. Кабели 1,80 м, Бързи
връзки HP и LP)

007950024725
Състав за комплексна проверка на неплътности в автомобилни
климатици, работещи с агент 1234 Yf. Съставът съдържа манометри,
кабели и муфи, опаковани с естетичен и як куфар.

www.magnetimarelli-checkstar.pl
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Електронен уред за откриване на
утечки за агент R1234yf
ПРОДУКТИ ЗА R1234yf - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

007950025830
ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА ОТКРИВАНЕ
НА НЕПЛЪТНОСТИ.
Позволява бързо откриване на
неплътности в системата
с помощта на електронна сонда,
звуково или акустично
сигнализираща утечката.
• 3 степени на чувствителност
• електронна скала, сигнализираща размер на утечката
• открива течове до 2 г/година
• гъвкава сонда с дължина 46 см
• тест на батерията
• звукова аларма, сигнализираща скалата на теча

Контраст 1234yf 250 ml

007950024915

Масло Pag 100 1234yf 250ml

007950024925

Масло за хибридни системи R1234yf

007950024685

Хладилен агент R1234yf (007950014320)
комплект с 007950014561

007950014320

Пена для обнаружения утечек

007950014561

Маркуч за климатична станция
(R1234A), червен 2,5 м, резб а ½ инча“

007950024950

Маркуч за климатична станция
(R1234A),син 2,5 м, резба ½ инча“

007950024960

Адаптер Dupont за бутилка за нов агент

007950025800

Бърза връзка високо налягане за
в-во R1234A (женска резб а ½ инча)“

007950024930

Адаптер Honeywell за бутилка за нов
агент

007950025810

Контраст 1234 yf 350 ml

007950024910

Бърза връзка ниско налягане за
в-во R1234A (женска резб а ½ инча)“

007950024940

Бърза връзка за ниско налягане HFO
1234 yf Parker

007935020120

Масло Pag за агент R1234yf 250 ml

007950024920
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Бърза връзка за високо налягане HFO
1234 yf Parker

007935020130

www.magnetimarelli-checkstar.pl

CLIMA TECH PLUS NEXT AВТОМАТИЧНА СТАНЦИЯ ЗА
ДИАГНОСТИКА И ЗАРЕЖДАНЕ
НА A/C УРЕДБА“

CLIMA TECH PLUS NEXT

007950015110
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Напълно автоматичен уред от Magneti Marelli, разработен за диагноза и сервиз на климатичната
уредба. Уредът създава възможност за два прости начина на провеждане на сервизните действия. Ръчна функция: възвръщане на хладилния агент, изпразване, впръскване на маслото, напълване се извършват от оператора. Автоматична функция: операциите се извършват автоматично
чрез избор на код на автомобила от база данни или автоматично в програмируем цикъл (без
помощ на оператора чрез въвежданите от обслужващото лице настройки на отделните функции). Богатият софтуер на уреда е в състояние да води оператора чрез поредните циклове на
работата. Базата данни прави работа на оператора по-ефективна и ускорява обслужване на климатичната система.
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СЪОРЪЖЕНИЯ ТИП ЕЪР КЪНДИШЪН - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

СЪОРЪЖЕНИЯ ТИП ЕЪР КЪНДИШЪН

ОБОРУДВАНЕ НА УРЕДА
• Програматор и електронна система за управление на електровентили от висок клас
• Предпазни клапани
• Сензори за налягане
• Допълнителен охладител (с електровентилатор) за хладилен агент
• Три аналогови манометра
• Два ръчни вентила
• Три резервоара за прясно, изразходвано масло и контраст
• Принтер (опционално)
• Сервизни проводници с дължина 2,5 м
• Богата база данни в книжна форма CAR+AGRI+TRUCK
• Четлив течнокристален дисплей
• Допълнителен манометър, показващ налягането във вътрешната бутилка
• Диагностика на климатична система в автомобила (опционално)
• Интегрирана електронна база данни, създаваща, м.др., възможност за вторична идентификация
на транспортното средство въз основа на регистрационен номер (опция)
• Съединение за азот
• Съединение за изплакване на системата
• Обслужване на хибриди (опция)
ФУНКЦИИ НА CLIMA TECH PLUS NEXT
• възвръщане на хладилния агент, съдържащ се в A/C
• очистване на агента от механични замърсявания
• обезводняване на агент чрез филтриране
• отделяне на агент от съдържащото се в системата масло
• измерване на количество възстановен агент
• тест за присъствие в системата на остатъците от агент
• изсушаване на системата с помощта на специална вакуумна помпа
• тест за плътност на системата
(с подналягане или с налягане с употреба на азот)
• автоматично или полуавтоматично впръскване на маслото и контраста в количеството, пред
положено от обслужващото лице, или ръчно впръскване със зрителен контрол
• възвръщане на останалия агент от проводниците
• възможност за работа в ръчен режим
• възможност за изплакване на системата с агент
• диагностика на системата заедно с разпечатка (опция)
• несложен и евтин сервиз
• възможност за работа в ръчен режим

MADE IN ITALY

АЗОТЕН КОНЕКТОР

ПРЕПОРЪЧ. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ

БАЗА ДАННИ CAR + TRUCK
С АКТУАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ
КАРТА НА ПАМЕТ
(ОПЦИЯ)

ЛЕСНА КАЛИБРОВКА

ПОДОБРЕН ДРЕНАЖ НА
МАСЛОТО

НИСКИ РАЗХОДИ

www.magnetimarelli-checkstar.pl

ПОДРОБНИ ДАННИ:
• Хладилен агент: R134a/1234yf
• Електронна везна за хладилен агент:
• Точност +/- 10 г
• Електронен вакуумметър: Kl. 2.5
• Размери: 1220 x 650 x 610 мм
• Тегло: 90 кг
• Оперативен обем: резервоар 12,4 л - 10 кг R134a/1234YF
• Филтър със сложно молекулно сито
• механичен от тънка мрежа
• Вакуумна помпа 6 м3/ч. 3.5 CFM – 100 л/мин.
• Максимално подналягане 0,05 mbar
• Проводници 3 м
• Термичен принтер (опция)
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СЪОРЪЖЕНИЯ ТИП ЕЪР КЪНДИШЪН - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

CLIMA TECH HD NEXT - СТАНЦИЯ ЗА
АВТОМАТИЧНА ДИАГНОСТИКА
И ПЪЛНЕНЕ НА КЛИМАТИЧНИ СИТЕМИ
007950015130
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CLIMA TECH HD NEXT
Това е напълно автоматичен прибор Magneti Marelli. Проектиран за диагностика и поддръжка на
климатични инсталации. Извършва
сервизни интервенции по два начина:
1. Ръчна опция: Операторът прави регенерация на охладителната течност, изпразване, инжектиране на масло, пълнене.
2. Автоматична опция: Операциите се извършват автоматично като се избира марка кола от базата данни или автоматично, чрез програмен цикъл (без намесата на оператор, чрез избор на
различни настройки, въведени от потребителя). Широкообхватният софтуер позволява последователни работни цикли. Базата данни улеснява работата на оператора и ускорява обслужването
на климатичната
СИСТЕМА ОБОРУДВАНЕA
• Програматор и контрол чрез соленоиден клапан от висок клас
• Предпазни клапани
• Сензори за налягане
• Допълнителен кондензатор за охладителя (с ел. вентилатор)
• 3 аналогови скали за налягане
• 2 ръчни клапана
• 3 резервоара за прясно масло, използвано масло и контраст
• Принтер (по избор)
• Сервизни маркучи – 4м
• Богата база данни под формата на книга
• Ясен LCD дисплей
• Допълнителна скала за налягането на вътрешен цилиндър
• Диагностика на климатика в колата (по избор)
• Вградена електронна база данни, за второ разпознаване на с-во по регистрационен номер
(по избор)
• Азотен конектор
• Конектор за отмиване на системата
CLIMA TECH HD NEXT ФУНКЦИИ:
• Възстановяване на охладителна течност в климатичната система
• Прочистване на охладителната течност от твърди частици
• Филтриране на охладителна течност от вода
• Отделяне на охладителна течност от маслото, съдържащо се в системата
• Измерване обема на възстановената охладителна течност
• Тест за наличие на остатъчна охладителни течност в с-мата
• Дренаж на системата със специална вакуумна помпа
• Тест за течове (вакуумен или под налягане, с азот)
• Автоматично или полуавтоматично инж. на масло или контраст в зададеното от оператора к-во
или ръчно, с визуална инспекция
• Възстановяване на охладителна течност останала в маркучите
• Възможен ръчен режим
• Възможно отмиване на с-мата с помощта на течност
• Системна диагностика с разпечатка (по избор)
• Опростено и евтино обслужване
ПОДРОБНИ ДАННИ:

MADE IN ITALY

АЗОТЕН КОНЕКТОР

ЕФИКАСНА ПОМПА
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ПРЕПОРЪЧ. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ

ПОДОБРЕН ДРЕНАЖ НА
МАСЛОТО

• Охладител R134a/R1234a
• Електронни везни (охладител);точност +/- 10г
• Електронно-вакуумна скала: Kl 2,5
• Размери: 1220x650x610 мм
• Тегло: 90 кг
• Работен капацитет: резервоар 27.2л;21кг R134a/R1234a
• Филтърно молекулно сито
• Фина филтрираща пита
• Вакуумна помпа 13,7 куб.м/ч - 226л./мин.
• Макс. вакуум налягане: 0,05 mbar
• Маркучи 2,5 м
• Термален принтер (по избор)

БАЗА ДАННИ CAR + TRUCK
С АКТУАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ
КАРТА НА ПАМЕТ
(ОПЦИЯ)

НИСКИ РАЗХОДИ

4М МАРКУЧИ (С ВЪЗМ. ЗА УДЪЛЖАВАНЕ)

www.magnetimarelli-checkstar.pl

CLIMA TECH TOP NEXT MAXI АВТОМАТИЧНА ДИАГНОСТИКА
И СТАНЦИЯ ЗА ПЪЛНЕНЕ НА
КЛИМАТИЦИ“

СЪОРЪЖЕНИЯ ТИП ЕЪР КЪНДИШЪН - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

CLIMA TECH TOP NEXT MAXI
Това е напълно автоматичен прибор Magneti Marelli. Проектиран за диагностика и поддръжка на
климатични инсталации. Извършва сервизни интервенции по два начина:
1. Ръчна опция: Операторът прави регенерация на охладителната течност, изпразване, инжектиране на масло, пълнене и плакнене.
2. Автоматична опция: Операциите се извършват автоматично като се избира марка кола от базата данни или автоматично, чрез програмен цикъл (без намесата на оператор, чрез избор на
различни настройки, въведени от потребителя)

007950015095
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• Програматор и контрол чрез соленоиден клапан от висок клас
• Предпазни клапани
• Сензори за налягане
• Сензор за налягане в цилиндъра (измерване на налягане и аларма)
• Допълнителен кондензатор за охладителя (с ел. вентилатор)
• 2 аналогови скали за налягане
• Принтер
• Вградена база данни с възможност за избор на превозно средство
и добавяне на още допълнителни такива
• Електронни скали за масло, охладител и разлики
• Сервизни маркучи - 2,5м
• Ясен LCD дисплей
• 4 контейнера за възстановено масло, прясно масло, контраст и
масло за хибридни автомобили
• Възможен ъпдейт на базата данни чрез стандартна мемори карта или USB
• Специална приставка за плакнене (по избор)
• Възможност за свързване със сензора за налягане и принтиране
на резултатите от измерване на азота
• Възможност за преминаване към R1234a агент
CLIMA TECH TOP NEXT ФУНКЦИИ:

MADE IN ITALY

• Възстановяване на охладителна течност, съдържаща се в климатичната система
• Пречистване на охл. течност от твърди частици
• Филтриране на охладителна течност от вода
• Отделяне на охладителна течност от маслото, съдържащо се в системата
• Измерване обема на възстановената охладителната течност
• Тест за наличие на остатъчна охладителна течност в системата
• Дренаж на системата със специална вакуумна помпа
• Тест за течове (вакуумен или под налягане, с азот)
• Автоматично инжектиране на масло в к-во зададено от оператора
или ръчно, с визуална инспекция
• Възстановяване на охладителна течност останала в маркучите
• Възможен ръчен режим
• Запис на извършените процеси под формата на разпечатка
• Възможно отмиване на системата с течност
• Системна диагностика с разпечатка
• Баланс на входяща/изходяща течност
• Опростено и евтино обслужване

ПРИНТЕР

ПОДРОБНИ ДАННИ:

АЗОТЕН КОНЕКТОР

ПРЕПОРЪЧ. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ

БАЗА ДАННИ CAR + TRUCK
С АКТУАЛИЗАЦИЯ ЧРЕЗ КАРТА НА ПАМЕТ
(ОПЦИЯ)

ЛЕСНА КАЛИБРОВКА

ПОДОБРЕН ДРЕНАЖ НА
МАСЛОТО

НИСКИ РАЗХОДИ

ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ВЕЗНИТЕ

ЦИЛИНДЪР 25KG - ВЕРСИЯ MAX

ПОДДРЪЖКА НА МАСЛО ЗА ХИБРИДИ

www.magnetimarelli-checkstar.pl

• Охладител: R134а-/R1234a
- Електронни везни (охладител);точност +/- 10г
- Електронни везни (масло)/UV точност +/- 1г.
- Ел. вакуумна скала KL-1-0
- Скали за ниско налягане/високо налягане Kl. 1,6
- Капацитет на външен резервоар: 12/41;
- Максимално к-во на течност Rl34a/l234YF: 10кг,
- Капацитет на компресора: 14 кс.
- Капацитет на помпата: 6 куб.м/ч - 100л/мин.
- Финално вакуумно ниво: 5Pa-0-05 mbar
- Размер: 1222x653x610
- Тегло: 99кг
- Филтърно молекулно сито
- Фина филтрираща пита
- Термален принтер
- Азотен конектор (макс. 15 bar)
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СЪОРЪЖЕНИЯ ТИП ЕЪР КЪНДИШЪН - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

CLIMA TECH MOBILE - СТАНЦИЯ ЗА
АВТОМАТИЧНА ДИАГНОСТИКА
И ПЪЛНЕНЕ НА КЛИМАТИЧНИ СИТЕМИ
007950015150
2 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ!
AG

LL
NETI MARE

Напълно автоматично устройство на Magneti Marelli, Конструирано за диагностика и поддръжка
на климатични Системи. Извършва сервизни интервенции по два начина:
1.Ръчна опция: Операторът прави регенерация на охладителната течност, изпразване, инжектиране на масло, пълнене.
2. Автоматична опция: Операциите се извършват автоматично като се избира марка кола от базата данни или автоматично, чрез програмен цикъл (без намесата на оператор, чрез избор на
различни настройки, въведени от потребителя). Широкообхватният софтуер позволява последователни работни цикли. Базата данни улеснява работата на оператора и ускорява обслужването
на климатичната

I

M

CLIMA TECH MOBILE

ОБОРУДВАНЕ:
• програматор и контрол чрез соленоиден клапан от висок клас 007950015150
• предпазни клапани
• сензори за налягане
• 2 аналогови скали за налягане
• 2 ръчни клапана
• 3 резервоара за прясно масло, използвано масло и контраст компактни размери и тегло ниски
разходи
• принтер (по избор)
• сервизни маркучи – 2.5м
• богата база данни кола+камион+строителни и земеделски машини, под формата на книга
препоръчително работно налягане кола+камион ъпдейт база данни
• ясен lcd дисплей чрез мемори карта (по избор)
• диагностика на климатика в колата (по избор)
• вградена електронна база данни, за второ разпознаване на превозно средство по регистра
ционен номер (по избор)
CLIMA TECH MOBILE ФУНКЦИИ:
• възстановяване на охладителна течност в климатичната система
• прочистване на охладителна течност от твърди частици
• филтриране на охладителна течност от вода
• отделяне на охладителна течност от маслото, съдържащо се в системата
• измерване обема на възстановената охладителна течност
• тест за наличие на остатъчна охладителна течност в с-мата
• дренаж на системата със специална вакуумна помпа
• тест за течове (вакуумен или под налягане, с азот)
• автоматично или полуавтоматично инж. на масло или контраст в зададеното от оператора к-во
или ръчно, с визуална инспекция
• възстановяване на охладителна течност останала в маркучите
• възможен ръчен режим
• системна диагностика с разпечатка (по избор)
• опростено и евтино обслужване
ПОДРОБНИ ДАННИ:

MADE IN ITALY

НИСКИ РАЗХОДИ

ПРЕПОРЪЧ. РАБОТНО НАЛЯГАНЕ

• охладител r134a
• компресор: 300гр/мин.
• електронни везни (охладител);точност +/- 10г
• електронно-вакуумна скала: kl 2,5
• размери: 900x650x577мм
• тегло: 70 кг
• работен капацитет: резервоар 12,4 л; 10 кг r134a
• филтърно молекулно сито
• фина филтрираща пита
• вакуумна помпа 70 л/мин.
• макс. вакуум налягане: 0,05 mbar
• маркучи 2,5 м
• термален принтер (по избор)

КОЛА+КАМИОН ЪПДЕЙТ БАЗА ДАННИ
ЧРЕЗ МЕМОРИ КАРТА (ПО ИЗБОР)

КОМПАКТНИ РАЗМЕРИ
И ТЕГЛО
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Продължение на сървизното обслужване
с 12 месеца Станции за климатик всички

Състав за конвертиране на станцията за
агент 1234yf

099994910040

007935090860

АКСЕСОАРИ ЗА МАШИНИ AC - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

АКСЕСОАРИ ЗА МАШИНИ AC

Нагревател за цилиндър 12,4 л.

007935090760
Актуализация на база данни Usb за Ct
Top Next/Ct Top Maxi

007935090891
Нагревател за цилиндър 27,2 л
Актуализация на база данни на станции
Clima Tech Top - Карта на памет

007935090770

007935090890

СТАНЦИЯ CLIMA TECH TOP

007935090880

СТАНЦИЯ CLIMA TECH TOP

007935090870

Принтер за evolution plus/hd станция

007935096320

Малък сервизен комплект за станции
mm 7f/ mm 6f (масло+филтър)

007950024110

Резервоар за прясно масло/Контраст
Clima Tech Plus/Hd/Evo/Top/Next

007935096230

Голям сервизен комплект за станции
air check/climatech/stray delphi/bosch
sivertronic (масло+филтър+пяна за
течове+уплътнения)

007950024130

Резервоар за изразходвано масло Clima
Tech Plus/Hd/Evo/(Неподходящо за
Ct Top Next)

007935097100

Резервоар за изразходвано масло Clima
Tech Top/Plus/Hd Next
(Твърд, пластмасов, кръгъл)

007935096760

Филтър spx valeo robinair, диам. 76 мм,
дължина 275 мм

007950025050

Филтър spx robinair valeo, диам. 90 мм,
дължина 294 мм, резба 1/4‘

007950025060

Резервоар за прясно изразходвано масло Matic/Plus стар/Mobile (кръгъл)

Филтър texa, диам. 76 мм, дължина
240 мм, конектор 3/8‘

007935096770

007950025070

www.magnetimarelli-checkstar.pl
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Филтър texa за сервизна станция
komfort серия 6xx/7xx
АКСЕСОАРИ ЗА МАШИНИ AC - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

007950025560

Филтър Robinair Диаметър 76 мм
дълж. 235 мм резба 3/8“ (ACS 511,ACS
611,Robinair AC690 AC595)

007950025900

Филтър за Brainbee(BrainBee CLIMA 8000,
8250, 8500, 9000, 9000BUS,CLIMA FILL
PROFI,CLIMA FILL MAXI )

007950025920

Филтър за Brainbee диаметър 76 мм
дълж.160 мм, резба 1/4“x1/4“(Brain Bee
CLIMA 6000, 6000 EVO,CLIMA FILL EASY )

007950025930

Сървизен комплект за
хибридни автомобили за
Ct Plus/Hd Next

007935090835

O

3

Масло за вакуумна помпа 0,5 л Универсално за всички вакуумни помпи

007935090600

Масло за вакуумна помпа 1 л Универсално за всички вакуумни помпи

007950024880

Азотен конектор

007935090850

OZON

MAKER

Покривало ЗА CLIMA TECH“

007950015045

www.magnetimarelli-checkstar.pl
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Комплект промиване на климатични
с-ми за air check/CLIMA TECH АЗ
отен комплект

007950024060

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И ПОЧИСТВАНЕ
CLEAN AIR - ултразвукова технология осигурява ефективно и напълно
безопасно отстраняване на гъби
от кабини на транспортните
средства.“

007950025340

ОЗОНАТОР УРЕД ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ

430104018045

ОЗОНАТОР
Чрез озониране на въздуха, устройството произвежда нестабилни алотропи на кислорода, т.е. озон
О3. Озонът е много силен оксидант и премахва всички замърсители, които са натрупани в кабината.
Успешно премахва мухъл, натрупващ се предимно по подовите настилки и филтрите на климатиците,
премахва и неприятни миризми. В зависимост от размера на кабината и степента на замърсяване, устройството може да избира времевия режим на работа (5, 10, 15, 30, 60 минути), а при автобуси се препоръчва употребата на няколко Озонатора. Озонът (О3) се съдържа в атмосферата и се образува от
кислород под влиянието на UV лъчение. Озонът е газ, който е по-тежък от въздуха, нестабилен е и се
разгражда бързо. Разпадането му завишава температурата, влажността и замърсяването на въздуха.
Във водата той се разгражда по-бързо, отколкото във въздуха. Той е безцветен в газообразно състояние, в по-гъсто състояние е син и почти черен в твърдо състояние. Озонът е много силно оксидиращо
съединение, много по-силно от кислорода. Разпада се на кислородни молекули и атомен кислород.
Поради своите силни оксидиращи свойства, има широко приложение в индустрията.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
• Размери: 320x220x95 мм
• Захранване: 220/240 V -50 Hz - 0,15 A – 18W
• Капацитет: 3л/мин.
• Производство на озон: 1 г/ч
• Благодарение на своя компактен дизайн и дълга изпускателна тръба, премахването на замърсители
е изключително лесно. Поставянето на накрайника на желаното място в кабината или филтрите не
представлява никаква трудност.
• Лесен за употреба
• Премахва всички замърсители
• Премахва мухъл
• Премахва миризми
• Безвреден за околната среда
• Пести финанси за употребата на химикали

Уредът, като йонизира атмосферен въздух, образува
нетрайна, алотропна разновидност на кислород, т.е. озон
O3. Oзон, като много силен окислител, премахва всички
намиращи се в кабината замърсявания. Ефективно отстранява влагата, която се трупа преди всичко върху подови
покрития и върху изпарителя на климатик. Той елиминира
също така неприятни миризми. Благодарение на високата
си производителност уредът отлично се оправдава,
например, при автобуси. Oзон (O3) намира се в атмосферен
въздух, където възниква от кислород под влияние на ултравиолетовото излъчване. Озон е газ, по-тежък от въздух, е
нетраен и подлежи на бързо разпадане. Разлагането е ускорено от повишена температура, влажност и замърсявания
на въздуха. Озон се разлага във вода по-бързо, отколкото
във въздух. В газовата си форма той е безцветен, в по-дебелите слоеве е със син цвят. В течното си състояние е интензивно тъмносин, а в твърдото състояние почти черен. Озон
е много силно окислително съединение, много по-силно
от кислород. Той се разлага на молекула от кислород и
атомен кислород. Поради своите много силни окислителни
свойства намира широка промишлена употреба.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Захранване: 220/240 В- 50 гц
Мощност: 21 Вт
Производителност на помпата: 10 ~ 15 л/мин.
Производителност на озон: 4000 мг/ч.

Комплект от 2 спрея за дезинфекция,
пяна „bomb“ 150 мл.+ комплект от
2 спрея за дезинфекция, пяна „вомв“ 150
мл.

007950024870

Пяна за освежаване 400 мл
Озонатор M-MX4000

007950025630

007936210010

Уредът, като йонизира атмосферен въздух, образува нетрайна, алотропна разновидност на кислород, т.е. озон O3. Oзон, като много силен окислител, премахва всички намиращи се в кабината замърсявания. Ефективно отстранява влагата, която се трупа преди всичко върху подови покрития
и върху изпарителя на климатик. Той елиминира също така неприятни миризми. Благодарение на
високата си производителност уредът отлично се оправдава, например, при автобуси. Oзон (O3)
намира се в атмосферен въздух, където възниква от кислород под влияние на ултравиолетовото
излъчване. Озон е газ, по-тежък от въздух, е нетраен и подлежи на бързо разпадане. Разлагането
е ускорено от повишена температура, влажност и замърсявания на въздуха. Озон се разлага във
вода по-бързо, отколкото във въздух. В газовата си форма той е безцветен, в по-дебелите слоеве
е със син цвят. В течното си състояние е интензивно тъмносин, а в твърдото състояние почти
черен. Озон е много силно окислително съединение, много по-силно от кислород. Той се разлага
на молекула от кислород и атомен кислород. Поради своите много силни окислителни свойства
намира широка промишлена употреба.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
Захранване: 220/240 В- 50 гц
Мощност: 21 Вт
Производителност на помпата: 10 ~ 15 л/мин.
Производителност на озон: 4000 мг/ч.

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Спрей за дезинфекция 200 мл за
еднократна употреба

007950024020

Спрей за дезинфекция 200 мл за
еднократна употреба - „вомв“ бор

007950024021
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Спрей за дезинфекция 200 мл за
еднократна употреба - „вомв“ мускус

Лосьон за дезинфекция за ултразвуковия уред 5 л

007950024022

007950025500

Спрей за освежаване Био 200 мл

007950025760

Течност дезинфектант за климатици 5 л

007950025150

Течност дезинфектант за климатици 1 л

007950025160

Лосьон за ултразвуков уред бор 105 мл
24 бр

007950025350

Магнети Марелли съветва и препоръчва
за всякакъв вид диагностични работи
ръкавици в различни размери!

Лосьон за ултразвуков уред лавандула
105 мл 24 бр

007950025360

Лосьон за ултразвуков уред мускус
105 мл 24 бр.

007950025370

M - 099700120060
L - 099700120070
XL - 099700120080

Лосьон за дезинфекция за ултразвуковия уред 1 л

007950025490
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MINI ID – aнализатор на агент R134a:

Лазерен пирометър/термометър

007935090940

007950013810

MINI ID – AНАЛИЗАТОР НА АГЕНТ R134a:
Понастоящем на моторизационния пазар могат да се намерят хладилни агенти с различно качество. За да се предотврати повреда на кондициониращата система в автомобил или на уреди
за сервиз на климатик, препоръчва се контрол на качеството на агент. Mini ID е в състояние да
провери качеството на агент R134a на високо съдържание на въздух, замърсяване с пропан
или бутан.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Тегло: 0.8 кг
• Обслужвани агенти: R134a (Tetraflouroethane)
• Допуск: Правилен/Неправилен— 95% чист R134a
• Ceртификати: SAE J1771 и CE
• Потребителски интерфейс: Мембранни копчета със сигнализиращи диодове
• Метод на калибриране: Ръчна помпа
• Температура на съхраняване: -10° до +50°C
• Работна температура: +10° до +45°C

ULTIMA ID-MECH - идентификатор анализатор за хладилни газове

007935090950

АКСЕСОАРИ И ИНСТРУМЕНТИ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

АКСЕСОАРИ И ИНСТРУМЕНТИ

Професионален уред за измерване на
температура на подвижни, недостъпни
или опасни за докосване обекти.
Пирометърът е снабден с лазерен мерник,
точно определящ мястото на измерване,
има висока точност на измерването до 0,1°C.
Позволява 15 часа непрекъсната работа.

Дигитален термометър

007950024030
Професионален уред за измерване на температура на подвижни, недостъпни
или опасни за докосване обекти. Пирометърът е снабден с лазерен мерник,
точно определящ мястото на измерване, има висока точност на измерването до
0,1°C. Позволява 15 часа непрекъсната работа.

Двоен термометър за инфрачервено
излъчване/Контакт

007950013830
Точни термометри, необходими при диагностиране на климатици
- лазерен пирометър, термометър със сонда или за инфрачервено
излъчване, дигитален термометър.

Комплект филтър + лупа
ULTIMA ID-MECH - ИДЕНТИФИКАТОР - АНАЛИЗАТОР ЗА ХЛАДИЛНИ ГАЗОВЕ
ULTIMA ID-Mech - позволява да се проверяват агенти R134a, R22, R12, R407c, R410, R404A, заедно
с определение на съдържание на въздух и на количество въглеводороди.
Резултатът може да се потвърди с разпечатка (опция).
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Агенти: R134a, R22, R12,R407C, R410,R404A
• Допуск: +/- 2%
• Захранване: 12 B DC via 110/220 VAC Адаптер; опционално
• АА батерии
• Сертификати: CE, UL AND CUL
• Потребителски интерфейс: графичен, копчета, интегриран принтер
• Проба на газ:Налягане в бутилката
• Температурен диапазон: 10 - 37,7 градуса по Целсий
• Време на реакция - по-малко от 3 минути.
• Влажност: 0-95% RH
• Тегло на проба на газ: 5 г/тест
• Работно налягане: 50 psi - 500 psi

Устрой трой ство за те стване ане на
компре омпре сори ори без съединител
ъединител с pwm клапан лапан “

007935660010

007950024780

Комплект инструменти за демонтаж на компресора
и на елементи на компресора - Пълен

007950016010
Цялостен комплект за отстраняване на елементите на компресора. Съдържа всички необходими
инструменти за смяна на уплътнения, съединители и лагери на съединителя в устройствата марка
Diesel Kiki (Zexel), Hitachi, Mitsubishi, NIPPONDENSO, Seiko-Seiki и Sanden 505, 508, 510, 575, 708,
както и 709. Инструментите са опаковани в джобчета изработени от неопрен и затворени в твърда
метална кутийка. Към комплекта е добавена инструкция. Комплектът включва ключ за
сваляне на уплътнения i York.
Ръчка за компресор, Ключ за вкарване на лагера. Diesel Kiki, Ключ за регулиране на лагера Diesel Kiki, Ключ
за демонтаж и закрепване на лагерите на ремъчната шайба, Болт на ремъчната шайба, Скоба на корпуса,
Универсален ключ за съединителя, Ключ за демонтаж и повторен монтаж на
уплътнението, Уплътнения на защитния ръкав, Ключ за регулиране на дисковете на съединителя
Ключ за демонтаж на дисковете на съединителя марка NIPPONDENSO, Ключ за защитната гайка Diesel Kiki, Ключ за капака Diesel Kiki
Ключ за капака Sanden, Ремъчна шайба затягаща челюстите, Ключ за регулиране на лагерите на ремъчната шайба, Ключ за демонтиране на гнездото
на уплътнението, Ключ за регулиране на гнездото на уплътнението , Ключ за сваляне на гнездото на уплътнението Sanden 505
Ключ за разполагането на лагерите на ремъчната шайба Sanden 505, Уплътнения на защитния ръкав Sanden 505
Ключ за демонтаж на гнездото на уплътнението Mitsubishi, Ключ за демонтаж и повторен монтаж на уплътнението Mitsubishi, Фиксиращ болт на
скобата на съединителя Clutch Diesel Kiki, Ключ за поставяне на фиксиращия пръстен Diesel Kiki, Ключ за сваляне на дисковете на съединителя
Mitsubishi / Sanden, Скоба на ремъчната направляваща шайба Diesel Kiki, Ключ за сваляне и регулиране на гнездото на уплътнението Diesel Kiki,
Ключ за сваляне и регулиране на гнездото на уплътнението Diesel Kiki, Универсален комплект от измерватели на пролуки, Машинен ключ на защитния ръкав за сваляне на уплътнения Mitsubishi, Ръчно управляема еър къндишън, Гаечен ключ Hitachi до зареждане и регулиране

Разширен к-т за разглобяване
на компресорни компоненти“
MM vcomp служи за директен контролен клапан за всички компресори без съединител, директно задвижвани компресори с външен контрол, без нуждата от връзка към електрическата
мрежа на превозното средство. Подходящият му формат пести много време от диагностиката
на климатични системи. С MM vcomp можете да разширите диапазона на диагностицираните
климатични системи.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
• Захранване: 11-15V
• Температурен диапазон: -10 до +40 C
• Температура на съхранение: -20 до +50 C
• Консумация: до 3 A
• Ефикасност контрол на компресора: 3-100%
Поддържани модели към момента:
Denso:
5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEU16, 7SEU16, 7SEU17
Sanden:
PXE13, PXE16

www.magnetimarelli-checkstar.pl

007950016020
За отстраняване на елементите на компресора. Съдържа всички
необходими инструменти за смяна на уплътнения, съединители
и лагери на съединителя в устройствата марка Diesel Kiki (Zexel),
Hitachi, Mitsubishi, NIPPONDENSO, Seiko-Seiki и Sanden 505, 508,
510, 575, 708, както и 709. Инструментите са опаковани в джобчета
изработени от неопрен и затворени в твърда метална кутийка.
Към комплекта е добавена инструкция. Комплектът включва
ключ за сваляне на уплътнения i York. Ключ за сваляне на диск на
съединителя
Ръчка за компресор
Ключ за вкарване на лагера. Diesel Kiki
Ключ за регулиране на лагера Diesel Kiki
Ключ за демонтаж и закрепване на лагерите на ремъчната шайба
Болт на ремъчната шайба
Скоба на корпуса
Универсален ключ за съединителя
Ключ за демонтаж и повторен монтаж на уплътнението
Уплътнения на защитния ръкав
Ключ за регулиране на дисковете на съединителя
Ключ за демонтаж на дисковете на съединителя марка
NIPPONDENSO
Ключ за защитната гайка Diesel Kiki
Ключ за капака Diesel Kiki
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Пълен комплект за разглобяване
на компресорни компоненти“
АКСЕСОАРИ И ИНСТРУМЕНТИ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

007950016030
Основен комплект за разглобяване на елементи на компресора.
Комплектът съдържа: Универсален ключ за съединител
Ключ за сваляне на диска и на съединителя от фирма Sanden SD 5
и 7 Лагер Ключ за слагане/сваляне на диска на метричен съединител Ключ за слагане/сваляне на диска на степенен съединител от
марка Chrysler C171/Ford S 61 Hitachi-MI/Tecumsah Hr-9801
Ключ за сваляне/слагане на Nippondenso GP/109 Стъбло за сваляне на диск на съединителя„

Електронна везна 80 кг

Маркуч за климатична станция за агент
1234 yf, син 2,5 м, асме х м14x1.5 резба
½ инча“

007950024960

Маркуч червен 4000 мм за агент R1234yf
1/4“SAE X1234Yf

007950024955

Маркуч син 4000 мм за агент R1234yf
1/4“SAE X1234Yf

007950025380

007950024965

Уред за отвинтване на вентили

Бърза връзка ниско налягане ¼ инча,
SAE

007950025200

007950013780

Уред за отвиване на вентили позволява разглобяване на сървисния клапан без възстановяване на хладилен агент. В комплекта има
щуцери HP и LP, създаващи възможност за подключване към двата
порта, каквито са налице в автомобилните системи за агент R134a

Маркуч за климатична станция,
250 см син

007950013760

Маркуч за климатична станция,
250 см червен

007950013770

Маркуч за климатична станция, 400 см
червен

007950013790

180 градуса бърза връзка за ниско
налягане ¼ инча

007950024000

180 градуса бърза връзка за високо
налягане ¼ инча

007950024720

007950024010

Маркуч за климатична станция,
400 см син

Бърза връзка високо налягане за агент
1234yf

007950024730

007950024930

Маркуч за климатична станция за агент
1234 yf, червен 2,5 м, асме х м14 x 1.5
резба ½ инча“

Бърза връзка ниско налягане за агент
1234yf

007950024950
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Бърза връзка високо налягане ¼ инча,
SAE

007950024940

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Бърза връзка високо/ниско налягане
3A Renault“

007950025230

007950025250

Бърза връзка ниско налягане, m 14 x 1.5
с конектор към ¼ sae мъжка

Зажим уплотнительных

007950025240

007950024820

Бърза връзка Parker® ниско налягане
M14 x 1.5 мм

Комплект за закрепяне на ресори ЗА
FORD

007935020080

007950024760

Бърза връзка Parker® високо налягане
M14x 1,5 мм

Комплект за закрепяне на ресори ЗА
Opel

007935020090

Бърза връзка Parker® ниско налягане
LP 1/4“ SAE

АКСЕСОАРИ И ИНСТРУМЕНТИ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

Бърза връзка високо налягане, m
14 x 1.5 с конектор към ¼ sae мъжка

007950024770

Специален държач за сваляне на маркуча за ниско налягане Toyota

007950025020

007935020100

Специален държач за сваляне на маркуча за високо налягане Toyota
Бърза връзка Parker® високо налягане
HP 1/4“ SAE

007950025030

007935020110
Допълнителен филтър за отстраняване
на замърсявания

007950013800
Бърза връзка ниско налягане HFO
1234 yf Parker

007935020120
Инструмент за затягане перката на
кондензатора

007950025040
Бърза връзка високо налягане HFO
1234 yf Parker

007935020130

Ключ за демонтаж на вентили

007950024350

Удължена бърза връзка за Volvo,
BMW и др уги“

007950024560

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Комплект за демонтаж на горивна дюза

007950025220
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Маслен инжектор ¼
„FFL X 1/4“ MFL“
АКСЕСОАРИ И ИНСТРУМЕНТИ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

007950014140

Лампа UV 9 LED батерии

007950025840
• масло (PAG) с контраст

Осмоъгълен ключ за преходник ниско
налягане (R134A)

007950014150

Защитни очила UV

007950025280
Осмоъгълен ключ за преходник ниско
налягане (R134A)

007950014160

Автосървисна ротационна лампа 3W
COB LED+ предно осветление UV

007935030020
Автосървизните лампи от Magneti Marelli разполагат с много интересни решения, улесняващи
работата:-показател за зареждане - основа с
магнит - пречупване 120 - куки - led-диод с UV 3
Вт+UV ротационна лампа
Функции и спецификация:
• 3 Вт предни COBLED осигуряват >240 лумена
Горен LED-диод с UV, 395~410um
• Функция за ротация със 120 градуса
• Магнит в долната част на дръжката
• Куки тип „nest” в долната/горната част на дръ
ката
• Гнездо за зареждане с нивопоказател • 2-3 часа
работа
• 3-4 часа зареждане • Aдаптер 5 В 1A CE с кабе
мини-USB

Обслужване на еър къндишън
за професионалисти!

UV комплектът на Magneti Marelli
позволява бързо откриване на течове в
яавтомобилни климатични системи

007935090120
UV комплектът на magneti marelli позволява бързо
откриване на течове в автомобилни климатични
системи

MADE IN ITALY

Лампа UV 100 Вт

007950024700
В комплекта се намиратж

UV лампа 50w със зарядно и очила
(вградена батерия)“

007950025190
• 50 Вт UV лампа с въртящ връх
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Електронен детектор на течове с UV
лампа

Електронен детектор на течове Хидроген

007950013850

007950025830

Позволява бързо откриване на течове в системата с помощта на електронна сонда или UV лампа.
• 6 степени на чувствителност (15 степени на
откриване)
• 3-цветна електронна скала за обем на теча
• Регистрира течове до 3гр/година
• Открива всички CFC, HCFC, HFC вещества
• Гъвкава сонда, дължина 43 см
• Тест на батерията
• Звукова аларма за степента на теча
• Беззвучна функция
• Предпазни UV очила
• Много ярка UV диодна лампа

ЕЛЕКТРОНЕН ДЕТЕКТОР НА ТЕЧОВЕ

007950013840

Позволява бързо откриване на течове в системата
с помощта на електронна сонда или
UV лампа.
• 6 степени на чувствителност
(15 степени на окриване)
• 3-цветна електронна скала за обем на теча
• Регистрира течове до 3гр/година
• Открива всички CFC, HCFC, HFC вещества
• Гъвкава сонда, дължина 43 см
• Тест на батерията
• Звукова аларма за степента на теча
• Беззвучна функция
• Предпазни UV очила
• Много ярка UV диодна лампа

ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ

ЕЛЕКТРОНЕН ДЕТЕКТОР НА ТЕЧОВЕ позволява бързо откриване
на течове в системата с помощта на електронна сонда за звукова
или визуална сигнализация на теча.
Спецификации
Откривани газове: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yf и др.
Чувствителност: H M L
R22,134a 3 г/година 15 г/година 30 г/година
R-404A, 407C, 410A 4 г/година 20 г/година 40 г/година
1234yf 3 г/година 15 г/година 30 г/година
Режим на алармата: зумер, ивица с диодове, трицветен показател
Разходвана мощност: 4 алкални батерии AA (6V DC)
Дължина на кабела: 40 см (15.5”)
Размери/Тегло: 173 x 66 x 56 мм (приблизително 400 г)
Аксесоари Алкални батерии - 4 бр.
Инструкция за експлоатация, шише за контрол на течове, куфарче за транспорт. Автономия на батериите: приблизително 7 часа при нормална употреба
Автоматично изключване: 10 минути
Изключване на автоматичното изключване: натиснете копчето „Hi“ и след това включете
измерителния уред Време на нагряване: около 45 секунди
Температура и влажност при употреба: 0 - 40°C, <80% RH
Температура и влажност при съхраняване: -10 – 60°C, <70% RH
Височина над морското равнище: <2000 м (6500’)

Сензор за детектор на течове

007950014310

UV-диод за детектор на течове

430104017590

Дигитални измервателни уреди за
налягане ¼“ (без тръби)

007950014300
Електронен детектор на
течове с UV лампа

007950025820

ЕЛЕКТРОНЕН ДЕТЕКТОР НА ТЕЧОВЕ
Позволява бързо откриване на течове в системата с помощта на електронна сонда за звукова или визуална сигнализация на теча.
• 3 степени на чувствителност (5 степени на откриване)
• електронна скала, сигнализираща размери на теча
• Регистрира течове до 3г /година
• Открива всички Hydrogen
• Гъвкава сонда, дължина 43 см
• Тест на батерията
• Звукова аларма за степента на теча

ДИГИТАЛНИ МАНОМЕТРИ 1/4”
(БЕЗ МАРКУЧИ) Комплект от дигитални манометри, позволяващи провеждане на напреднали тестове за плътност
на автомобилните климатични системи. Комплектът съдържа дигитален модул, интегриран с колектора, снабден с присъединения ½” и с вентили.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
• Агент: R134a
• Показваните параметри: страна LP - PSI, Bar, MPa,
Kg/cm2 и IN-Hg,
страна HP: Bar, MPa, Kg/cm2
• Диапазон на показваните температури: -4 до 93°C
• Време на реакция: 250 мс Съединения: ½”
• Работна температура: 0 до 45°C
• Захранване: батерия 9 В
• Експлоатационен срок на батерията: 350 часа непр
късна работа
• Показател на ниското ниво на батерията: икона върху
дисплея
• Възможност за актуализация на софтуера

Комплект измервателни уреди налягане
¼“ 63 мм

430104017091

www.magnetimarelli-checkstar.pl
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ОТКРИВАНЕ НА ТЕЧОВЕ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

Манометри за агент 1234yf

Цилиндър с хидроген 1 л

007950024715

007950025890

5 л азотен цилиндър

007950024970
КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:

007950024710
КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:
• Куфар
• Скала за налягане
• 3 маркуча (180м)
• 2 бързи връзки

1 л азотен цилиндър

007950024980

Комплект от манометри за агент 1234yf
(Манометри, 3 бр. Маркучи 1,80 м, Бързи
връзки HP и LP)

007950024725
Комплект за комплексна проверка на течове в автомобилните климатични системи, работещи с агент 1234yf. Комплектът съдържа
манометри, маркучи и бързи връзки, опаковани с естетичен и як
куфар.

Мобилен комплект за изпитване с азот
(Бутилка 1 кг азот, редуктор, манометър
40 бар, спирателен клапан)

007950025860
Комплект за изследване на плътност в автомобилните климатични
системи с помощта на азот.
Комплектът съдържа:
- Калъф от полипропилен
- Регулатор на налягането за бутилки с вместимост 5 л
- Трипътен манометър с маркуч и клапан - Жълт маркуч 1500 мм
- Бутилка с хидроген (смес от азот и водород) – 1 литър
- Редуктор за бутилка с вместимост 1 л
- Детектор за течове на хидроген

Редуктор за бутилка с азот 1 л

007950025310

35 bar редуктор на налягането

007950024990
Професионален редуктор, позволяващ промяна на налягането в
азотния цилиндър

Комплект за изследване на течове
Азот/Водород (хидроген)((Бутилка
1 кг хидроген, редуктор, манометър
40 бара, детектор, спирателен клапан)

007950025880
Комплект за комплексна проверка на неплътности в автомобилните климатични системи, работещи както с агент R134,
така и 1234yf. Комплектът съдържа електронен детектор на
течове, манометри и маркучи, опаковани с естетичен и як куфар. Хидроген е смес от 5% водород и 95% азот. Молекулите
му са по-малки от тези на азот, което позволява откриване на
по-малки течове и контрол с помощта на детектор, което е невъзможно при азот.

Манометър 40 бара с маркуч 30 см
и спирателен клапан

007950025870
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Електричен уред за изплакване на
климатичните системи

Уред за изплакване на системите с по-голям обем

007950025850

007950025390

Случва се, че в автомобилната климатична система попадат метални стърготини от компресора или други твърди елементи.
Това предизвиква замърсяване на климатичната система, намаляване на изправността й, а най-често заяждане на компресора.
Тази и редица други причини могат да предизвикат разрушаване на компресора. От самото сменяване на такъв климатичната
система няма да започне да работи правилно. Твърдите части,
които останаха в системата, ще попаднат обратно в компресора, като ще предизвикат повторна повреда, този път на нов компресор, блокиране на разширителния клапан и/или запушване
на филтър на осушителя. Тук става необходимо почистване на
вътрешната климатична система от замърсявания. Благодарение на инсталираната много производителна помпа уредът
позволява комплексно измиване на вътрешната повърхност на
отделните елементи на системата и осушаване на тези повърхности. В състав на уреда влизат също така специални накрайници, създаващи възможност за подключване към всеки елемент
на климатичната система, филтър, присъединителни кабели.
В КОМПЛЕКТА СЕ НАМИРАТ:
• клеми за подключване на елементите
• сменяем филтър
• уред
• комплект от накрайници
Технически данни:
Технически данни:
Производителност на помпата: 14 л/ч
Максимално налягане:0,45MPa
Напрежение: 230 В
Работна температура:0-50 C

Уред за изплакване на системите с по-голям обем
Само за употреба с негорими течности.
Мощност: 0,5 HP
Захранване: 230 В
Редуктор на течение от 100 до 25%
Вентил за посока на течението с избор
Размери: 25,5x35x20 см
Тегло: 8,20 кг

ПРОМИВАНЕ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

ПРОМИВАНЕ

Ръчен комплект за изплакване на
климатични системи

007950024750
РЪЧЕН КOMПЛЕКТ ЗА ИЗПЛАКВАНЕ НА КОНДИЦИОНИРАЩИ СИСТЕМИ (КОМПЛЕКТ НА НАКРАЙНИЦИ + ЦИЛИНДЪР+ РЕ ЗЕРВОАР

Кomплект от накрайници за изплакване
(малък)

007950025000

Комплект от накрайници за изплакване

007950024740
Cool weather - уред за изплакване на
кондициониращи системи“

007950024620
COOL WEATHER
Magneti Marelli иска да Ви представи разработената специално
за автомобилни кондициониращи системи мивка COOL WEATHER.
Случва се, че в кондициониращата система на автомобил, повреден след ПТП, попадат метални стърготини от компресора или
други твърди елементи. Това предизвиква замърсяване на кондициониращата система, намаляване на производителността й, а
най-често заяждане на компресора. Тази и редица други причини
могат да предизвикат унищожение на компресора. Самото cмяна
на компресор не става причина за това, че кондициониращата
система ще започне да функционира правилно. Твърдите части,
които останажа в системата, ще попаднат обратно в компресора,
като предизвикват повторна повреда на този път нов компресор,
блокиране на разширителен вентил и/или запушване на филтъра
на сушилката. Тук става необходимо очистване от замърсявания
на вътрешната част на кондициониращата система. Специално
предназначен за целта уред е COOL WEATHER. Благодарение на
инсталираната много производителна помпа уредът позволява
комплексно измиване на вътрешната повърхност на отделни елементи на системата и осушение на тези повърхности. В кomплект
на уреда влизат също така специални накрайници, създаващи възможност за подключване към всеки елемент на кондициониращата система, филтър, присъединителни кабели.
в кomплекта се намират:
• клеми за подключване на елементи
• сменяем филтър
• уред
• кomплект от накрайници
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Течност за отмиване на климатични
системи 1 л

007950024530

Течност за отмиване на климатични
системи 5 л

007950024540
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УПЛЪТНЕНИЯ O-RING, НАКЛАДКИ И КЛАПАНИ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

УПЛЪТНЕНИЯ O-RING, НАКЛАДКИ И КЛАПАНИ
Комплект от О-пръстени и Spring Lock
за Ford I Gm (60 бр.)

007935090930

Комплект уплътнения за компресор

007950025090

Ремонтен комплект за бързи връзки и
маркучи (90 бр.)

О-пръстен N° 6 (10 бр.)

007935090931

О-пръстен N° 10 (10 бр.)

007950024150
007950024160

O-пръстен N° 8 (10 бр.)

007950024170

O-пръстен изпарител

007950024180
Комплект от О-пръстени Група
Fiat 152 бр.

007935090690

О-пръстен 11.13 X 9.25 Press. M (10 бр.)

007950024200

O-пръстен 6.7 X 5.1(10 бр.)

007950024205

O-пръстен 7.5 X 10.3 G6 Denso (10 бр.)

007950024210

O-пръстен 24.4 X 20 Comp. Denso(10 бр.)

007950024220
Комплект от О-пръстени
универсален, 172 бр.

007935090750

O-пръстен 12.7 X 10.3 G8 Denso (10 бр.)

007950024230

Уплътнителен О-пръстен, вътрешен
диаметър 17,7 мм (3 бр.)

007950024260

Уплътнителен О-пръстен, вътрешен
диаметър 17,7 мм (3 бр.)

007950024260
Комплект от О-пръстени стандарт
120 бр.

007950024080

Уплътнителен О-пръстен, вътрешен
диаметър 14,7 мм (3 бр.)

007950024270

Уплътнителен О-пръстен, вътрешен
диаметър 11,7 мм (3 бр.)

007950024280

Уплътнителен О-пръстен, вътрешен
диаметър 8,7 мм (3 бр.)

007950024290
Комплект от О-пръстени специален
88 бр.

007950024090

Двоен О-пръстен, външен диаметър 15,4
мм (55 бр.)

007950024300

Двоен О-пръстен, външен диаметър 10
мм (55 бр.)

007950024310

Двоен О-пръстен, външен диаметър 18
мм (55 бр.)

007950024320

O-пръстен 24,4 X 20 Denso(10 бр.)

007950024330
Кomплект от о-пръстени full

007950025510

O-пръстен 23,7 X 20,22 Harrison (10 бр.)

007950024340

O-пръстен 9 мм (10 бр.)

007950024360

O-пръстен Peugeot 6460P2(5 бр.)

007950024370

O-пръстен Peugeot 6460P1(5 бр.)

007950024380

O-пръстен Renault 1-7701207274 (5 бр.)
Комплект от о-пръстени 29 вида
435 бр.

007950025520

007950024390

O-пръстен Renault 2-7701207274 (5 бр.)

007950024400

O-пръстен Renault 3-7701207274(5 бр.)

007950024410

O-пръстен 8 мм (10 бр.)

007950024450
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Комплект от сървизни капаци и щуцери
69 бр.

007950025530

007950025260

Уплътнители 4 бр. вътр.
диаметър 14,7 ммv

007950025540

Уплътнители 4 бр. вътр.
диаметър 11,7 мм

007950025550

Уплътнителен пръстен за компресор
(10 бр.)

007950026135

УПЛЪТНЕНИЯ O-RING, НАКЛАДКИ И КЛАПАНИ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

Уплътнители 4 бр. вътр.
диаметър 17,7 ммv

Защитна гайка за вентил R134A Lp (2 бр.)

007950024240

Защитна гайка за вентил R134A Нp (2 бр.)

007950024250

Защитна гайка за вентил R134A Lp (2 бр.)
японски

007950025290

Уплътнителен пръстен за компресор
(10 бр.)

007950026140

Защитна гайка за вентил R134A Нp (2 бр.)
японски

Уплътнителен пръстен за компресор
(10 бр.)

Черен капак 1/4“ 1 бр.

007950026145

007950026235

Уплътнителен пръстен за компресор
(10 бр.)

Черен капак 3/16“ 1 бр.

007950025300

007950026150

007950026240

Уплътнителен пръстен за компресор
(10 бр.)

Капак за високо налягане М10х1 1 бр.

007950026155

Уплътнителен пръстен за компресор
(10 бр.)

007950026160

www.magnetimarelli-checkstar.pl

007950026245

Капак за ниско налягане М8х1 1 бр.

007950026250
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УПЛЪТНЕНИЯ O-RING, НАКЛАДКИ И КЛАПАНИ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

Капак за високо налягане М10 х 1,25 1 бр.

Aдаптер M3/8 Sae X M1234yf

007950026255

007950025790

Капак за ниско налягане М9 х 1 1 бр.

R134A, куплунг за цилиндър

007950026260

007950024100

Капак за високо налягане М10 х1 1 бр.

007950026265

Конектор за цилиндър, R134a,¼“ х 13 мм
+ а даптър ¼ SAE“

Капак за ниско налягане М8х1 1 бр.

Адаптър високо налягане ¼“ x 13 мм

007950026270

007950024840

Конекторна тръба високо
налягане (ford) m 10 x 1,25“

Конектор за маркуч ¼“ Х ¼“ SAE 1/4 x
1/4” SAE

007950024800

007950024040

Преходник 15 х 1,0

Адаптер/щуцер женски 3/8“SAE x мъжки
1/4“NPT 1 бр.

007950024580

Преходник 13 х 1,1

007950024590

Преходник високо налягане 12 х 1,5

007950024600

Адаптер M1/4 Sae X M1234yf

007950025780
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007950024810

007950026275

Адаптер/щуцер женски 1/4“SAE x мъжки
3/8“SAE 1 бр.

007950026280

Адаптер/щуцер мъжки 1/4“ SAE x мъжки
M14x1,5 1 бр.

007950026285

Aдаптер/щуцер мъжки 1/4“SAE x мъжки
1/8“ NPT 1 бр.

007950026290

www.magnetimarelli-checkstar.pl

007950026295

Дроселова дюза черна (Опел)

007950026210

Aдаптер за бутилка W21,8X 3/8“SAE 1 бр.

Дроселова дюза виолетова (Крайслер)

007950026300

007950026215

Aдаптер/щуцер женски 1/2“ACME x
мъжки 1/4“ 1 бр.

Дроселова дюза портокалова (Форд)

007950026305

007950026220

Комплект от дроселови дюзи 18 бр.

Дроселова дюза червена (Форд)

007950024570

007950026225

Дроселова дюза синя (Форд)

Дроселова дюза зелена (Форд)

007950026185

007950026230

Дроселова дюза сива (Ауди)

Комплект обслужващ клапан (33бр)

007950026190

007950024070

Дроселова дюза жълта (Волво)

Стандартен обслужващ клапан (10бр)

007950026195

007950024190

Дроселова дюза бяла (Фиат)

Клапан r12/r134, 5 мм (10бр)

007950026200

007950024420

Дроселова дюза кафява (Форд)

Клапан 8 мм (5бр)

007950026205

007950024430
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УПЛЪТНЕНИЯ O-RING, НАКЛАДКИ И КЛАПАНИ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

Aдаптер/щуцер женски 1/4“SAE x женски
1/4“SAE 1 бр.
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Високодебитен клапан (5б р)
УПЛЪТНЕНИЯ O-RING, НАКЛАДКИ И КЛАПАНИ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

007950024440

Клапан за vw, gm (5б р)

007950024460

Стандартен клапан 8 мм (5б р)

007950024470

Стандартен клапан 10 мм (5б р)

007950024480

Голям клапан (виолетов), 27,155 х 7,8 мм,
1 бр.

007950024830

Вентил ЗА Renault

007950025400

Вентил ЗА KIA, Hyundai

007950025410
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Преси за направа на кабели аксесоари за комплексна
поддръжка на климатика“

007950016040

HYDRA – KRIMP
Това е универсално, олекотено и удобно у-во за гуфриране
на маркучи за климатични системи. С употребата на ръчна
хидравлична помпа Hydra Krimp, тази операция се изпънява
лесно, бързо и точно. Този инструмен е идеален за сервизи
и за работа на открито.
КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:
• Ръчна хидравлична помпа
• Челюсти за клампиране на кабели
• Скоби за маркучи (MATRIX), размери:
6(5/16“), 8(13/32“), 10(1/2“) 12(5/8“) ММ
6(5/16“)SRB, 8(13/32”)SRB, 10(1/2“)SRB
И 12(5/8“)SRB MM
• Стесняващи клампи с размерите посочени горе
• Куфар за всички елементи

Преси за направа на кабели - аксесоари
за комплексна поддръжка на климатика“

007950013860

РЪЧНА ПРЕСА
Това е универсално, олекотено и удобно у-во за гуфриране на маркучи за климатични системи.
Ръчната преса позволява избиране на подходяща сила за гуфриране. Солидната основа,
направена от заздравена стомана осигурява сигурно закрепяне на цялата дръжка. Позволява
употребата на обикновен ръчен или хидравличен ключ.
КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:
• Скоби за маркучи (MATRIX), размери:
6(5/16“), 8(13/32“), 10(1/2“) 12(5/8“) ММ
• Челюсти за клампиране на кабели
• Стесняващи клампи с размерите посочени горе
• Куфар за всички елементи

РЕМОНТ НА КАБЕЛИ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

РЕМОНТ НА КАБЕЛИ
Ножици за кабели с голямо
предаване

007950013870

Ножици за рязане на кабели

007950025210

Кабел за климатик #06 5/16‘‘

007935020960

Кабел за климатик #08 13/32‘‘

007935020970

Кабел за климатик #10 ½‘‘

007935020980

Кабел за климатик #12 5/8‘‘

007935020990

Ремонтен комплект за кабели за
климатик

007950016080
Ремонтен комплект за кабели на климатик създава възможност за
ремонт на алуминиеви кабели на системата. Комплектът съдържа
инструменти и части, създаващи възможност за провеждане на ремонт на неплътен кабел.

Тънкостенен кабел за климатик #06 5/16‘‘

007935021000

Матрици за тънкостенни кабели
размер 6

430104017513

Тънкостенен кабел за климатик
#08 13/32‘‘

007935021010
Матрици за тънкостенни
кабели размер 10

430104017608

Тънкостенен кабел за климатик #10 ½‘‘

007935021020

Матрици за тънкостенни
кабели размер 12

Тънкостенен кабел за климатик #12 5/8‘‘

430104017095

007935021030
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СИСТЕМА ЗА РЕМОНТИРАНЕ НА МАРКУЧИ И ТРЪБИЧКИ ТИП „SMART“ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

СИСТЕМА ЗА РЕМОНТИРАНЕ НА МАРКУЧИ И ТРЪБИЧКИ ТИП „SMART“
Тънкостенен кабел за климатик #14 ¾‘‘

007935021040

Комплект за ремонт на кабели
180 градуса 5/8‘‘ OD

Комплект за ремонт на кабели
180 градуса 1/2‘‘ OD

Комплект за ремонт на кабели
180 градуса 10 мм OD

007935020140

007935020230

Комплект за ремонт на кабели 180
градуса 3/8‘‘ OD

007935020150

Комплект за ремонт на кабели
180 градуса 5/16‘‘

007935020160

Комплект за редукция 1/2“ 180 градуса

007935020170

007935020220

Комплект за ремонт на кабели
180 градуса 12 мм OD

007935020240

Комплект за ремонт на кабели
180 градуса 15 мм OD

007935020250

Комплект за ремонт на кабели
180 градуса 3/4‘‘ OD

007935020260

Комплект за редукция 3/8“ 180 градуса

007935020180

Комплект за редукция 5/16“ 180 градуса

007935020190

Сървизен порт/адаптер LP 5/16“

007935020270

Ремонтен комплект 180 градуса с порт LP
за 3/8‘‘ OD

007935020280
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Универсален комплект за редукция
180 градуса 1/2“3/8“5/16“

Ремонтен комплект 180 градуса с порт LP
„Т“ за 1/2‘‘ OD

007935020200

007935020290

Универсален комплект за ремонт
1/2“ 3/8“ 5/16“

Ремонтен комплект 180 градуса с порт LP
за 5/8‘‘ OD

007935020210

007935020300
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Ремонтен комплект 180 градуса с порт
НP за 12 мм OD

007935020310

007935020400

Ремонтен комплект 180 градуса с порт LP
12 мм OD

Сървизен порт/Адаптер НР 15 мм

007935020320

Ремонтен комплект 180 градуса с порт LP
за 15 мм OD

007935020330

Ремонтен комплект 180 градуса с порт LP
16 мм OD

007935020340

Ремонтен комплект 180 градуса с порт LP
5/16‘‘ OD

007935020350

Ремонтен комплект 180 градуса с порт
НP за 3/8‘‘ OD

007935020360

007935020410

Сървизен порт/Адаптер НР 16 мм

007935020420

Тапа 5/16‘‘ OD

007935020430

Тапа 3/8‘‘ OD

007935020440

Тапа 5/8‘‘ OD

007935020450

Ремонтен комплект 180 градуса с порт
НP за 1/2‘‘ OD

Голям ремонтен комплект 180 градуса
SAE 5 размера (5/16‘‘, 3/8”, 1/2‘‘ ,5/8‘,3/4“)

007935020370

007935020460

Сървизен порт/адаптер НP 5/8“

007935020380

Ремонтен комплект 180 градуса
с редукция 3/8‘‘-5/16‘‘

Ремонтен комплект 180 градуса с порт
НP за 10 мм OD

Ремонтен комплект 180 градуса
с редукция 1/2‘‘-5/16‘‘

007935020390

007935020480
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Ремонтен комплект 180 градуса с порт LP
10 мм‘ OD

007935020470
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Ремонтен комплект 180 градуса
с редукция 1/2‘‘-3/8‘‘
СИСТЕМА ЗА РЕМОНТИРАНЕ НА МАРКУЧИ И ТРЪБИЧКИ ТИП „SMART“ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

007935020490

007935020580

Ремонтен комплект 45 градуса 1/2‘‘

Ремонтен комплект 90 градуса 3/4‘‘

007935020500

007935020590

Ремонтен комплект 45 градуса 3/8‘‘

Комплект за ремонт на кабели
180 градуса 8 мм

007935020510

Ремонтен комплект 45 градуса 5/16‘‘

007935020520

Ремонтен комплект 45 градуса 5/8‘‘

007935020530

Ремонтен комплект 45 градуса 3/4‘‘

007935020540

Ремонтен комплект 90 градуса 1/2“

007935020550

Ремонтен комплект 90 градуса 3/8‘‘

007935020560
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Ремонтен комплект 90 градуса 5/8“

007935020600

Комплект за ремонт на кабели
180 градуса 16 мм

007935020610

Комплект за ремонт на кабели
180 градуса с редукция 12-10 мм

007935020620

Комплект за ремонт на кабели 180
градуса SAE / метрични резби

007935020630

Ремонтен комплект 45 градуса
SAE 4 размера (5/16‘‘, 3/8”, 1/2‘‘ ,5/8‘)

007935020640

Ремонтен комплект 90 градуса
SAE 4 размера (5/16‘‘, 3/8”, 1/2‘‘ ,5/8‘)

007935020650

Ремонтен комплект 90 градуса 5/16‘‘

Тапа 1/2

007935020570

007935020660
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007935020670

Ремонтен комплект 180 градуса
с порт HP SAE 5 размера (5/16”, 3/8”, 1/2”,
5/8”,3/4”)
СИСТЕМА ЗА РЕМОНТИРАНЕ НА МАРКУЧИ И ТРЪБИЧКИ ТИП „SMART“ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

Тапа 3/4

007935020760

Тапа 8 мм

007935020680

Тапа 10 мм

007935020690

Тапа 12 мм

007935020700

Съединител алуминиев кабел с гумен
маркуч 180 градуса - 5/16‘‘ A/C # 6 A/C

007935020770

Съединител алуминиев кабел с гумен
маркуч 180 градуса - 3/8‘‘ A/C # 6 A/C Hose

007935020780

Съединител алуминиев кабел с гумен
маркуч 180 градуса - 1/2‘‘ A/C # 8 A/C Hose

007935020790

Тапа 15 мм

007935020710

Съединител алуминиев кабел с гумен
маркуч 180 градуса - 5/8‘‘ A/C # 10 A/C
Hose

007935020800

Тапа 16 мм

007935020720

Съединител алуминиев кабел с гумен
маркуч 180 градуса - 3/4‘‘ A/C # 12 A/C
Hose

007935020810

Комплект от тапи SAE 5 размера
(5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)

007935020730

Ремонтен комплект 180 градуса
алуминиев кабел-гумен маркуч SAE 4
размера (5/16‘‘, 3/8”, 1/2‘‘ ,5/8‘)

007935020820

Комплект от тапи/10 бр. (5/16”, 3/8”, 1/2”,
5/8”,3/4” , 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм & 16
мм)

Ремонтен комплект 180 градуса
алуминиев кабел-гумен маркуч SAE 5
размера (5/16‘‘, 3/8”, 1/2‘‘ ,5/8‘,3/4“)

007935020740

007935020830

Ремонтен комплект 180 градуса с порт
HP 8 мм

Съединител за гумени маркучи 180
градуса #6 - #7

007935020750

007935020840

www.magnetimarelli-checkstar.pl
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Съединител за гумени маркучи
180 градуса #8 - #9

Съединител алуминиев кабел с гумен
маркуч 45 градуса -1/2“ (12,7 мм) -#9

007935020850

007935020940

Съединител за гумени маркучи
180 градуса #10 - #11

Съединител алуминиев кабел с гумен
маркуч 45 градуса 5/8“ (15,9 мм)-#11

007935020860

007935020950

Съединител за гумени маркучи
180 градуса #12 - #13

007935020870

Kahekili, Maui, USA

Съединител алуминиев кабел с гумен
маркуч 90 градуса 5/16“ #6 Hose

007935020880

Съединител алуминиев кабел с гумен
маркуч 90 градуса 3/8“ (9,5 мм)- #7

007935020890

Кондензатори
007935020900

Съединител алуминиев кабел с гумен
маркуч 90 градуса 5/8“ (15,9 мм)-#11

007935020910

Съединител алуминиев кабел с гумен
маркуч 45 градуса 5/16“ (7,9 мм)- #7

007935020920

Съединител алуминиев кабел с гумен
маркуч 45 градуса 3/8“ (9,5 мм)-#7

Серията кондензатори eQual Quality обхваща продукти изработени
от най – добрите алуминиеви сплави, които гарантират най –
висока устойчивост на корозия, а в резултат на това по – дълъг
период на експлоатацията. Предвид на тяхното разположение и
материалът използван за тяхната продукция, кондензаторите са
тези компоненти на системата еър къндишън, които са най – много
изложени на дефекти. Качеството на суровините има огромно
значение за функционирането на цялата система еър къндишън.
Запознайте се с качеството на аксесоарите еър къндишън Магнети
Марелли както и обсега на предлаганите химикали

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Съединител алуминиев кабел с гумен
маркуч 90 градуса 1/2“ (12,7 мм)- #9

007935020930
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Възвратна бутилка за многократна
употреба, 12 кг

Полиестрово масло (Poe) Iso 100 1 л +
Контраст Uv

007950014290

007935090650

Хладилен агент R134A 12 кг
(комплект с ‚007950014290)

Полиестрово масло (Poe) Iso 100 1 л

007950014280

007935090740

Хладилен агент R1234yf (007950014320)
комплект с 007950014561

PAO масло Iso 68 0,5л с uv видима
кomплектка

007950014320

007950024860

Възвратни бутилки за многократна
употреба, 5 кг (007950014561)

PAO масло Iso 68 1л с uv видима
кomплектка

007950014560

007950024850

Адаптор за херметични резервоари

PAO масло Iso 68 250мл

007950024790

007950024630

Масло за вакуумна помпа 0,5 л.
Универсално за всички вакуумни помпи

PAO масло Iso 68 1л

007935090600

Масло за вакуумна помпа 1 л.
Универсално за всички вакуумни помпи.

007950024880

Масло за хибридни компресори 250 мл

007950024680
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ХИМИКАЛИ, МАСЛА И ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ

007950024640

PAO масло Iso 68 5л

007950024650

PAO масло Iso 68 в херматична опаковка
200 мл

007950024660
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PAG масло Iso 46 1 л

Масло Pag 100 с контраст UV 1000 мл

007935090660

007950025600

PAG масло Iso100 1 л

Масло Pag 150 с контраст UV 250 мл

007935090670

007950025610

PAG масло Iso150 1 л

Масло Pag 150 с контраст UV 1000 мл

007935090680

007950025620

PAG масло Iso 46 250 мл

Контраст Uv ( 250 мл )

007935090710

007935090640

PAG масло Iso100 250 мл

Контраст 1000 мл

007935090720

007950025320

PAG масло Iso150 250 мл

007935090730

UV Видима кomплектка в херматична
опаковка 200 мл

Масло Pag 46 с контраст UV 250 мл

Контраст UV 5 л

007950025570

007950024610

Масло Pag 46 с контраст UV 1000 мл

007950025580

Блистер от шприцове с контраст
(опаковка 12 бройки по 7,5 мл)

Масло Pag 100 с контраст UV 250 мл

POE масло 5л

007950025590

007950024490

007950024670

007950025910
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007950024500

Масло pag100 160 мл в херметична
опаковка

PAG масло Iso100 5л

Контраст 160 мл в херметична опаковка

007950024510

007950025120

PAG масло Iso150 5л

Масло Poe 100 160 мл в херметична
опаковка

007950024520

Контраст 1234 yf 250 мл

007950024910

Pag масло за агент R1234yf 250 мл

007950024920

Контраст 1234yf 250 мл

007950024915

Масло Pag 100 1234yf 250 мл

007950024925

007950025110

ХИМИКАЛИ, МАСЛА И ХЛАДИЛНИ АГЕНТИ - СЕРВИЗИРАНЕ НА ЕЪР КЪНДИШЪН

PAG масло Iso 46 5л

007950025120

Течност за отмиване на климатични
системи 1 л

007950024530

Течност за отмиване на климатични
системи 5 л

007950024540

Течност за отмиване на климатични
системи 20 л

007950024550

Комплект от 2 спрея за дезинфекция,
пяна „bomb“ 150 мл.+ комплект от 2
спрея за дезинфекция, пяна „bomb“
150 мл.+“

007950024870

Масло за хибридни системи R1234yf

Пяна за освежаване 400 мл

007950024685

007950025630

Масло pag 46 160 мл в херметична
опаковка

Спрей за дезинфекция 200мл за еднократна употреба

007950025100

007950024020

www.magnetimarelli-checkstar.pl
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Спрей за дезинфекция за еднократна употреба -“вомв“ бор 200 мл

Течност за миене на елементи на
климатика (активна пяна) 1 л

007950024021

007950025180

Спрей за дезинфекция за еднократна
употреба -“вомв“ Мускус 200 мл

Спрей за дезинфекция 400 мл
бактерициден с дозираща тръбичка
(за многократна употреба)

007950024022

Спрей за освежаване Био 200 мл

007950025760

007950024900

Спрей за почистване на кондензатора
400 мл (2 бр.)

007950024050

Течност дезинфектант за климатици 5 л

007950025150

Разтворител за почистване на климатични системи 1000 мл

007950025770

Течност дезинфектант за климатици 1л

007950025160

Течност за смиване на контраст в спрей
400 мл

007950025270

Лосьон за ултразвуков уред бор 105 мл
24 бр

Пяна за търсене на течове 400 мл

007950025350

007950024690

Лосьон за ултразвуков уред лавандула
105 мл 24 бр.

Уплътнител за климатик с UV 30 мл

007950025360

Лосьон за ултразвуков уред мускус
105 мл 24 бр.

007950025370

Лосьон за дезинфекция за
ултразвуковия уред 1 л

007950025490

007950025140

Уплътнител за климатик 30 мл

007950025330

Състав за представление на продуктите
за климатик

007950026090
Лосьон за дезинфекция за
ултразвуковия уред 5 л

007950025500

Течност за миене на кондензатори 5 л

007950025170
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Съставът съдържа няколко продукти за
климатик.
Идеален за представление на продуктите.
2 x МАСЛО PAG 46 250 мл
2 x МАСЛО PAG 100 250 мл
1 x МАСЛО PAG 150 250 мл
1 x СПРЕЙ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА 200 мл
Лавандула 1 x СПРЕЙ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ЕДНОКРАТНА
УПОТРЕБА 200 мл Бор
1 x СПРЕЙ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЗА ЕДНОКРАТНА
УПОТРЕБА 200 мл Мускус 1x КОНТРАСТ UV ( 250 мл)
1 x ПЯНА ЗА ТЪРСЕНЕ НА ТЕЧОВЕ 400 мл
1 x УПЛЪТНИТЕЛ ЗА КЛИМАТИК
1 x КОМПЛЕКТ ОТ ДВА СПРЕЯ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ
1 x ПЯНА ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ 400 мл
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Запознайте се с качеството на аксесоарите
еър къндишън Магнети Марелли
както и обсега на предлаганите
химикали

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

099997021425
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