Njësi pastruese
për shpërlarjen e klimave
me lëndë ftohëse -R134a
Nr.-Art. 0764 97 300
Pa./C. 1
pajisjet tuaja për servisimin e klimave nga
• Mbronë
papastërtitë si dhe nga shkëlat e metalit.
xhamtreguesit mund të bëhet një shqyrtim
• Përmes
vizual i pastërtisë së lëndës ftohëse.
lidhjeve të paradefinuara nuk ka
• Përmes
mundësi të montohet gabimisht.
• Ndërrim i thjeshtë i filtrit.
Përmbajtja:
Moduli shpërlarës me filtër, xhamtreguesi dhe
rezervuari mbledhës.
Konektor i shpejtë i presionit të ulët.
3 m gyp servisues i presionit të ulët
0,4 m gyp i presionit të lartë me valvulë rikthyese

•
•
•
•
Mekanizëm filtri
Nr.-Art. 0764 97 250

MWF - 09/09 - 02928 - © •

Pa./C. 1

t
t

Stabilitet të lartë ndaj oksidimit.
Përparësitë e juaja:
l Jetë më e gjatë e vajit.
l Reduktim i shpenzimeve përmes
intervaleve të gjata të porositjes.

t

VAJ PËR VAKUM POMPA

Aftësi reduktuese e amortizimeve.
Përparësitë e juaja:
l Jetë më e gjatë e pajisjeve për
servisim të klimave.
l Mbrojtës korrozioni për hekur
dhe metale me ngjyrë.

Pajtueshmëri tejet të mirë me
materiale.
Përparësitë e juaja:
l Nuk ngacmon gomën dhe
puthitësat plastik.

Për servisim të vakum-pompave në
pajisje për servisim të A/C klimave.

Sasia ml
250

Nr.-Art.
0892 764 300

Pa./C.
1/12

Vendpërdorimet:

Përdorimi:

I përshtatshëm për pompa të vakumit
të rëndomta – po ashtu edhe për ato
me vakum të lartë. Posaqërisht i përshtatshëm për pompa integruese të vakumit në pajisje për servisimin e klimave.

Vajin për vakum-pompa përdoreni në
përputhje me udhëzimet e paracaktuara të prodhuesit të makinave. Vaji përzihet me të gjitha llojet e vajeve të tregut me bazë minerale për pompa të
vakumit.

MWF - 02/06 - 06565 - © •

!

Pako servisuese I
Nr.-Art. 0764 000 300
(për Nr.-Art. 0764 90, 0764 91
dhe 0764 92)
Pako servisuese II
Nr-Art. 0764 000 350
(për Nr.-Art. 0764 93, 0764 94,
0764 95, 0764 96 dhe0764 97)

PAKO SERVISUESE I + II

për pajisje servisuese të klimave

Pako I
Gjysëm automatike (Nr.-Art. 0764 90)
dhe automatike (Nr.-Art. 0764 91)

Pako II
Gjysëm automatike (Nr.-Art. 0764 93)
dhe automatike (Nr.-Art. 0764 94, 0764 95, 0764 96, 0764 97)

Përmbajtja: Vaj për pompa vakuumi, puthitës gome për gjysëmautomatët
dhe dy filtër-patrona.

Përmbajtja: Vaj për pompa vakuumi, puthitës gome për gjysëmautomatët
dhe dy filtër-patrona.

Nr.-Art. 0764 000 300
Pa./C. 1

Nr.-Art. 0764 000 350
Pa./C. 1

Kujdes: Nga prodhuesit e pajisjeve për servisimin e klima-sistemeve rekomandohet,
që për çdo vit t’i bëhet një servisim pajisjes për servisim të klimave. Ky servisim vjetor
zgjatë jetën pajisjes për servisimin e klimave!

STIKERS MIRËMBAJTJEJE

për hapësirën e motorit

g

KONEKTOR ADAPTUES

MWV - MWF - 01/2000

Sasia R134a:
Mbushur më:
Viskoziteti i vajit PAG:
I ulët
I lartë
Aditivi për kërkim të rrjedhjeve
mbushur më:

Nr.-Art. 0764 000 400

Nr.-Art. 0764 000 400
Pa./C. 1

për Audi

Ana e presionit të ulët

Për kyçjen e zorrës për servisim (ana e presionit të ulët) të largohet ndërprerësi
në anën e presionit të ulët (të largohet kapaku). Të urëzohet spina dypolësh e
ndërprerësit të presionit. Konektor për Audi (Art.-Nr. 0764 000 037) të vidhoset në anën e shtypjes së ulët dhe pastaj e kyçim zorrën servisuese
(ana e presionit të ulët).

MWF - 10/09 - 07439 - © •

Nr.-Art. 0764 000 037
Pa./C. 1

Vendpërdorimet:
Shërben për servisim dhe lybrifikim të kompresorëve të automjeteve në sistemin qarkullues të
lëndës ftohëse. Për AMP, AMK, bujqësore, autobus me klima sisteme R134a.

Aplikimi:
Mungesa e vajit të kompresorit të shtohet në
përputhje me sasinë e rekomanduar nga

Nr.-Art.
0892 764 025
0892 764 026
0892 764 029

t

Sasia
250 ml
250 ml
250 ml

t

Viskoziteti
i ulët
i lartë
shumë i lartë

t

Emërtimi
PAG 46
PAG 100
PAG 150

Lubrifikim shumë i mirë.
Përparësitë e juaja:
l Jetë më të gjatë të
kompresorit.
l Operim i qetë.
l Presion i mirë i lëndës ftohëse.
Siguron stabilitet termik në
kompresor.
Përparësitë e juaja:
l Mbronë nga stërnxemja.

Pa./C.

t

PAG-VAJ

I përshtatur për R134a Lëndë ftohëse
Përparësitë e juaja:
l Raport të mirë në përzierje.
l Garanton qarkullimin optimal të
shtypjes së vajit në klima-kompresor.

Pajtueshmëri të mirë me materiale .

1/12

Kujdes!
Sasinë mbushëse të klimave respektivisht të elementeve (Kompresorit) mund
ti merrni nga Doracakët e klimave.
Nr.-Art. 0764 000 000,
Nr.-Art. 0764 000 010 gjegjësisht.
Nr.-Art. 0764 000 040 e largoni.

prodhuesi i automjetit dhe përmes pajisjes për
servisim të klimave të bartet në qarkun e klimes.

Kujdes:
Të mos përzihet me vajra tjera për kompresor
të klimave si p.sh Ester-Vaj. Të ruhet nga lagështia. Parandaloni deponimin e kanaçeve të
hapura.

ESTER-VAJ

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në përvojat tona.
Kërkohen testime paraprake. Duhet të përfillen udhëzimet e përdorimit dhe sasisë së
mbshjes nga prodhuesit të Automjetit / Kompresorit të klimes.

Aplikimi:

MWF - 09/01
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Sasia l
1

Nr.-Art.
0892 764 035

Pa./C.
1/6

Mungesa e vajit të kompresorit të shtohet në
përputhje me sasinë e rekomanduar nga
prodhuesi i automjetit dhe përmes pajisjes për
servisim të klimave të bartet në qarkun e klimes.

Vendpërdorimet:

Kujdes:

Shërben për servisim dhe lybrifikim të kompresorëve të automjeteve në sistemin qarkullues të
lëndës ftohëse. Për AMP, AMK, bujqësore, autobus me klima sisteme R134a.

Të mos përzihet me vajra tjera për kompresor
të klimave si p.sh Ester-Vaj. Të ruhet nga lagështia. Parandaloni deponimin e kanaçeve të
hapura.

!

Aditiv-Sortiment për
kërkim të rrjedhjeve
Nr.-Art. 0964 764 025
Aditiv- Sortiment për
ndaljenerrjedhjeve
Nr.-Art. 0964 764 500

Sasia l
1

Nr.-Art.
0892 764 036

Aplikimi:

Shërben për servisim dhe lybrifikim të
kompresorëve të automjeteve në sistemin qarkullues të lëndës ftohëse.
Për AMP, AMK, bujqësore, autobus
me klima sisteme R134a.
(Vend aplikimi të tjera shif tabelën).

Mungesa e vajit të kompresorit të shtohet në përputhje me sasinë e rekomanduar nga prodhuesi i automjetit dhe
përmes pajisjes për servisim të klimave
të bartet në qarkun e klimes.

t
t
t
t

Siguron stabilitet termik në
kompresor.
Përparësitë e juaja:
l Mbronë nga stërnxemja.
Ndjeshmëri e ulët kundrejt
lagështisë.
Përparësitë e juaja:
l Zotërim i thjeshtë në përdorim të
përdistshëm.
Pajtueshmëri të mirë me materiale.

(gjendja 2004)

Lëndë ftohëse Vendpërdorimet
R 227
Pompat nxehëse të temperaturave të larta, pajisjet klimatizuese për punëtori që nxejnë
R 413a
Përzierje e lëndës ftohëse si zëvendësues për R12 tek pajisjet industriale, pajisjet e
amvisërisë, pajisjet klimatizuese.
R 407c
Pajisjet klimatizuese, Pajisjet e mëdha klimatizimi, pompat nxehëse.
R 410a
Lëndë ftohëse e presionit të lartë me kapacitet të lartë ftohës për pajisje klimatizuese
dhe për përdorim në temperatura të ulëta.
R 404a
Pajisjet industriale ftohëse, ftohje e thellë, tohësit e super marketeve.
R 507
R 125
Pajisjet ftohëse me ftohje me ujë.
R 23
Pajisjet ftohëse-Kaskade, ftohësit për temperatura shumë të ulëta.
R 744
CO2-Pajisjet ftohëse
MWF - 09/01
04/04 -- 09449
09801 - © •

Lubrifikim shumë i mirë.
Përparësitë e juaja:
l Jetë shumë më e gjatë e
kompresorit
l Operim i qetë.
l Presion i mirë i lëndës ftohëse.

Pa./C.
1/6

Vendpërdorimet:

Kompatibil me lëndët ftohëse në vijim

I përzieshëm me Vaj PAG dhe Ester.
Përparësitë e juaja:
l Vaj për gjitha fushat e përdorimit.
l Kursim i shpenzimeve.

t

Vaj i ri sintetik i cilësisë së lartë i harmonizuar përmes
aditivave special për teknologjinë e klima
kompresorëve

t

VAJ KOMPRESORI PËR SHUMË FUSHA

Kompatibil me të gjitha lëndët e zakonshme ftohëse (shif Tabelën).
Përparësitë e juaja:
l Raport sh. të mirë të përzierjes.
l Garanton qarkullimin optimal të
shtypjes së vajit në klima-kompresor.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në përvojat tona.
Kërkohen testime paraprake. Duhet të përfillen udhëzimet e përdorimit dhe sasisë së
mbshjes nga prodhuesit të Automjetit / Kompresorit të klimes.

!

Aditiv-Sortiment për
kërkim të rrjedhjeve
Nr.-Art. 0964 764 025
Aditiv- Sortiment për
ndaljenerrjedhjeve
Nr.-Art. 0964 764 500

UV-Llama për rrjedhje
Për lokalizimin e rjedhjeve më të vogla në
sistemin e lëndës ftohëse, ujit ftohës,vajit
motorik (Diezell dhe Benzin), vajit të shpejtësive dhe të vajit të timonit
Përdorimi
Qarkut të sistemit i shtohet një aditiv për kërkimin e rrjedhjeve.
Pasi që aditivi të ketë qarkulluar dhe të jetë përzier me lëndët
në sistem, me llamën-UV bëhet kërkimi i vendeve rrjedhëse.
Drita UV fluidin fluoreshent (dritëlëshues) i cili del në të gjitha
pikat rrjedhëse, e bën të ndriçoj.
allen undichten Stellen austritt.
Pas kërkimit të rrjedhjeve aditivat mund të mbesin në pajisje
për kohë të pacaktuar. Praktik për kontroll të shpejtë gjatë
inspektimit të radhës!

Llampë-UV rrjedhë-kërkuese
12 Volt / 100 Watt
Nr.-Art. 0964 764 009
Pa./C. 1
Liferimi në një valixhe robuste plastike
Ô Disku reflektues nuk përlyhet apo nuk dëmtohet
rastësisht.
Ô Ruajtje robuste.
Syze mbrojtëse respekivisht përforcuese të efektit
Ô Gjatë punës me Llamën-UV duhet bartur syze
mbrojtëse.
Ô Përmes syzeve përforcohet efekti i ndriçimit të aditivit.
Automekaniku mund ta vërejë rrjedhjen më mirë.
Dimenzione të vogla të Llamës-UV
Ô Çasje në vendet që arrihen me vështërsi në hapësirë të
motorit. Mundëson kërkimin të saktë të dëmeve.
Peshë e vogël e Llamës-UV afro 400 g
Ô Lejon një punë të palodhshme për kohë të gjatë.
Poç special 12 Volt / 100 Watt
Ô Llampa-UV për kërkimin e rrjedhjeve është menjëherë
pas kyçjes në rrymë e gatshme për punë . Nuk humbet
kohë gjatë kërkimit të dëmeve.
Ô Intenzitet i lartë i dritës, 100 Watt.
Kabllo për furnizim me rrymë rreth 450 cm
l Radius i madh aksioni (veprimi).

MWF - 11/06 - 06569 - © •

Pjesë rezervë
Emërtimi
Poç rezervë 12 V / 100 W
për 0964 764 009
Disk shpërndarës rezervë
për 0964 764 009
Poç rezervë 230 V / 150 W
për 0964 764 010
Kontrast- syze të verdha

Nr.-Art.
0764 720 091

Pa./C.

0764 720 092
1
0764 000 101
0764 000 103

UV-Llampë për kërkim të rrjedhjeve
230 Volt / 100 Wat
Nr.-Art. 0964 764 005
Pa./C. 1

Liferimi në një valixhe robuste llamarine
Ô Nuk ka përlyerje apo dëmtim të paqëllimitë të reflektuesit.
Ô Deponim robust.
Me syze mbrojtëse respektivisht përforcuese të efektit.
Ô Gjatë punës me UV-Llampën për kërkim të rrjedhjeve do të duhej bartur
syze mbrojtëse për mbrojtje të mekanikut.
Ô Përmes syzeve përforcohet efekti ndriques i aditivit. Mekaniku mund
ta vërejë rrjedhjen më mirë.
Efiçencë e lartë e 100-Wat-UV- Llampës për kërkim të rrjedhjeve
Ô Përmes kapacitetit të lartë të UV- Lampës për kërkim të rrjedhjeve mund
të bëhen të dukshme edhe rrjedhjet më të vogla në sistem ,përmes kësaj
shkurtohet koha e kërkimit të gabimeve.

Pjesë rezervë
Emërtimi
Poç rezervë
230 V / 100 W
Syze kontrast
të verdha

Nr.-Art.
Pa./C.
0764 000 102
0764 000 103

Kablli furnizues i rrymës i gjatë afro 8 m.
Ô Fleksibilitet i lartë në dhe reth automjetit.

1

ORSY100 Karrocë
Sistem i deponimit për asortimente
( i papajisur)
Nr.-Art. 0961 500
Pa./C. 1

Raft me kutija ( i pa pajisur)
Nr.-Art. 0955 100

MWF - 11/06 - 06571- © •

Pa./C. 1

LED-UV-Llampë fleksibile xhepi për kërkim të rrjedhjeve
Nr.-Art. 0964 764 095
Pa./C. 1

Kjo llampë që punon me bateri është njëjtë e përshtatshme si për konstatimin
e vendrrjedhjeve me lëndë ndriquese poashtu dhe si llampë inspektuese.
Llampa e konstruuar në mënyrë intelegjente, e formuar
modularisht përbëhet nga një aparat dore me një mikrondërprerës në anën e pasme, një qafë fleksibile që hiqet
për horizont të gjatë dhe një kokë të ndërrueshme llampe,
i cili futet direkt në aparat apo në fund të qafës fleksibile.
Me kokën e vendosur për kërkim të rrjedhjeve mund të
bëhet konstatimi i rrjedhjeve në Motora, Reduktora,
Sisteme të ftohjes, Gypa hidraulik, Servo dhe Klima.
Pastaj brenda disa sekondave ju mund ta vendosni kokën
normale të dritës dhe të bëni ndriqimin e zonave të errëta.
l
l
l
l
l
l

Përmbjatja e asortimentit
Emërtimi i artikullit
Dorëza me mikrondërprerës
Qafa fleksibile, 42 cm
Koka e dritës UV - 5 LED për dritë shpërndarëse

Bateri Alkaline, 1,5 V Mignon
Syze kontrast të verdha

Nr.-Art.
0764 000 090
0764 000 091
0764 000 092
0827 02
0764 000 103

Pa./C.
1
1
1
4
1

Vidhosja e Kokës së dritës
në qafë fleksibile.

Pjesë rezervë
Nr.-Art.
0764 000 090*
0764 000 091*
Koka e dritës UV - 5 LED për dritë shpërndarëse
0764 000 092*
Koka e dritës - 5 LED p. d. të bardhë 0764 000 093
Koka e dritës UV - 4 LED p. d. punktuale 0764 000 094
Bateri Alkaline, 1,5 V Mignon
0827 02*
Syze kontrast të verdha
0764 000 103*
MWF - 11/06 - 07834 - © •

Emërtimi
Dorëza me mikrondërprerës
Qafa fleksibile, 42 cm

* E përmbajtur në asortiment 0964 764 095.

l
l

E vogël, e lehtë dhe kompakte.
Mënyrë modulare ndërtimi.
Aplikimi me apo pa qafë fleksibile.
Kokat e llampave nga metali i lëguruar
ndërrohenlehtë.
Koka e dritës me pesë dioda për kapacitet të fortë.
Qafa fleksibile që hiqet mundëson qasje në
vende të ngushta nën kapak të motorit apo
në tabllo instrumentale.
Dorëza nga shtëpiza e gomës- Santoprene.
4 Bateri / Mignon, Nr.-Art. 0827 02
(të përmbajtura në vëllim të liferimit).

Pa./C.
1
1
1
1
1
4*/48
1

Vidhosja e Kokës së dritës në
dorëz.

Udhëzime sigurie:
Gjatë punës me këtë UV- Llampë duhet bartur UV- Syze
mbrojtëse (të përmbajtura në vëllim të liferimit ).
Mos shiqoni asnjëherë direkt në dritë.

t

Depërton në tolerancat më të
vogla dhe tret ngjyrën-UV.
Përparësitë e juaja:
l Konstatim i kjartë e dëmeve gjatë
lokalizimit të sërishme të rrjedhjes.

t

I lehtë në përdorim.
Përparësitë e juaja:
l Erë e këndshme, jo ngacmuese.
l Pastrim i shpejtë dhe efikas.

t

Ruan materialet.
Përparësitë e juaja:
l Nuk ngacmon ngjyrën, plastikën,
gomën e as tekstilin.

t

Vlera-PH : 13,4.

t

Nuk përmbanë AOX.

t

LARGUES I ADITIVIT PËR
KËRKIM TË RRJEDHJEVE

I përshtatur për për Aditivët-UV për
kërkim të rrjedhjeve..
Përparësitë e juaja:
l Aftësi tejet të mirë pastrimi.

Sasia ml
500

Nr.-Art.
0892 764 401

Nuk përmbanë Silikon.

Pa./C.
1/12

Vendpërdorimet:

Njoftim:

Për largim të shpejtë dhe efektiv të
mbetjeve të aditivëve-UV për kërkim
të rrjedhjeve, të cilët mbesin në venddaljen e rrjedhjeve. Pastron ngjyrënUV të sipërfaqeve të mataltit dhe
plastikës.

Të mos përdoret në sipërfaqe të
nxehta apo në pishë të diellit. Gjatë
përdorimit në tekstile të shqyrtohet
durueshmëria e materialit.
Të ruhet nga ngricat.

Përdorimi:

MWF - 09/01
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Të spërkatet pa u tëholluar mbi
sipërfaqen që trajtohet, të lihet
shkurt të veprojë, ngjyra e liruar
të largohet me një leckë apo
shpsuzë. Tek përlyerjet e rënda,
në rast nevoje proçesi të
përsëritet.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime, të cilat bazohen në eksperiencat tona.
Kërkohen prova paraprake.

!

Aditiv-Sortiment për
kërkim të rrjedhjeve
Nr.-Art. 0964 764 025
Aditiv- Sortiment për
ndaljen e rrjedhjeve
Nr.-Art. 0964 764 500

Ë

t

Ê

Përdorim i lehtë dhe i shpejtë.
Përparësitë e juaja:
l Kursim i kohës dhe shpenzimeve.

t

Aditiva fluoreshent për lokalizimin e rrjedhjeve
në sistemet e klimave R 134 a .

Aditiv për kërkim të
rrjedhjeve në Klima Ê

Për servisim nuk nevojitet
pajisja për servisim të klimës.
Përparësitë e juaja:
l Përdorim mobil .

t

ADITIVA PËR KËRKIM TË RRJEDHJEVE

Miqësorë për përdoruesin.
Përparësitë e juaja:
l Përdoruesi përshtatet për një
kohë të shkurtër.

Ì

Vendpërdorimet:

7.5 ml
1.8 ml
240 ml

Pa./C.
6
1

SORTIMENT ADITIV PËR KËRKIMIN
E RRJEDHJEVE NË KLIMA

Të përgjithshme
Përqindje e lartë e materies
fluoreshente.
Përparësitë e juaja:
l Rrjedhjet ndriçojnë nën dritën-UV
(gjatë përfilljes së dozimit) dhe
me këtë rrjedhjet vërehen
shpejt.
l Mund të përdoret edhe te
motorët e ndyer me vaj.
Durueshmëri e mirë e materialeve.
Përparësitë e juaja:
l Nuk ngacmon Unazat-O dhe
puthitësat (diktungat).
l Aditivi për kërkimin e rrjedhjeve
pas përdorimit mund të mbetet në
sistemin e klimës.
Përmbushë përcaktimet SAE J2297
për R 134a dhe Vajrat PAG- Ester.
Kompatibil me Vaj- PAG dhe
Vaj-Ester.

Ì
Ê
Ë

Nr.-Art. 0964 764 025
Pa./C. 1
Nr.-Art.
0891 764 010
0764 000 114
0892 764 010

Copë
1
6

ADITIV TJERË PËR KËRKIM RRJEDHJE

t

Përmbajtja
Ê Pistoleta
Ë Adapteri rimbushës
Ì Aditivi për kërkimin e rrjedhjeve në Klima

Përmbajtja e Kanaçes 240 ml.
Përparësitë e juaja:
l Mjaftueshëm për 32 përdorime
për auto ose 16 për kamion.

t

➊Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në Klima (Kartushë)
➋Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në Klima (Fysht)
➌Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në K. (Kanister)

Nr.-Art.
0892 764 010
0892 764 011
0892 764 034

t

Sasia

t

Emërtimi

Aditiv për kërkim të
rrjedhjeve në Klima Ì
t

Për lokalizim të efektshëm të rrjedhjeve dhe mikrorrjedhjeve .
Për automjete personale, kamion dhe autobus me sistem klimatizimi R 134a.

Aditiva fluoreshent për lokalizimin e rrjedhjeve në
sistemet e ftohjes me ujë
Vendpërdorimet:
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Për lokalizim efektiv të rrjedhjeve dhe të
mikrorrjedhjeve
Për të gjithë AMP, AMK dhe autobus me ftohje
me ujë.

Emërtimi

Sasia

Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në ftohës me ujë

30 ml

Nr.-Art.
0892 764 013

Pa./C.
6

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperincat tona.
Kërkohen prova paraprake.

!

UV-Llampë për kërkim të
rrjedhjeve
Nr.-Art. 0964 764 005

Përdorimi i aditivave për kërkim të rrjedhjeve
Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në Klima À (kartush)

Ì

Ë

Ê
Përdorimi:
l Adapteri mbushës 0764 000 114 mit të vidhoset me Aditivin për kërkim të rrjedhjeve në
në klimë (shiko foton Ê).

Në vazhdim Adapterin mbushës vendoseni
në pistole Nr.-Art. 0891 764 010
në klimë (shiko foton Ë).

l

l Injektoni tërë përmbajtjen e kartushës në

anën e presionit të ulët në qarkun e klimës.
(shiko foton Ì).
l Automjetin lereni të punojë p.a. 10min. dhe
në vijim e kontrolloni me Llamën- UV për
kërkim të rrjedhjeve Nr.-Art. 0964 764 005.

Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në Klima Á (fysht)

Ê

Ë

Përdorimi:
l Zvidhoseni kapak mbyllës dhe fundin e lirë

të Aditivit për kërkim të rrjedhjeve vidhoseni
në Adapterin për mbushje Nr.-Art.
0764 000 111 (shiko foton Ê).
l Zvidhoseni kapakun e dytë mbyllës dhe vidhoseni në Adapterin e ndërmjem, Nr.-Art.
0764 000 112 aufschrauben
(shiko foton Ë).

Í

Ì
l Adapterin e montuar special për mbushje

R134a lidheni në anën e presionit të lartë
(shiko foton Ì).
l Konektorin e shpejtë R134a të Stacionit serisues kyçeni në anën e lirë të Adapterit
special për mbushje R134a (shiko foton Í).

Mbushni klimën me sasinë e nevojshme
me lëndë ftohëse. Me këtë rast aditivi
shpërndahet në Klimë dhe në vazhdim
të kërkoni me Llamën-UV për kërkim të
rrjedhjeve Nr.-Art. 0964 764 005.
Njoftim:
Nëse është montuar adapteri special për
mbushje, në Manometrin e Stacionit servisues
nuk paraqitet Shtypja. Për matje të Prsionit të
lartë të bëhet demontimi i adapterit special.

l

Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në Klima Â (kanister)

Ê
Përdorimi:
l Të nxirret lënda ftohëse nga qarku i klimës
dhe në vazhdim të tërhiqet vakumi.
l Nga aparati për servisim të klimave të zvidhoset Ena e vajit të freskët-PAG dhe të
dozohet sasia e dëshiruar me shishën
dozuese (shiko foton Ê).

Ë
l

Aditivin për kërkim të rrjedhjeve qiteni në
enën matëse të vajit (Nr.-Art. 0707 764 056)
dhe vidhoseni në lidhësen e enës së vajit
(shiko foton Ë-Ì). 7,5 ml (1/4 oz) te AM-et
ose 15 ml (1/2 oz) tek Kamionët janë të mjaftueshme për një servisim të klimës.

Ì
l Aditivi për kërkim të rrjedhjeve të shtohet

në qark të klimës përmes aparatit servisues
dhe në vijim kërkoheni me Llamën- UV për
kërkim të rrjedhjeve Nr.-Art. 0964 764 005.
Njoftim:
Aditivi për kërkim të rrjedhjeve të shtohet në
Sistem vetëm përmes konektorit të kuq të enës
së vajit të freskët (shiko foton Ì).
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Aditiv për kërkim të rrjedhjeve në ftohës të automjeteve
Përdorimi:
l Sasia e dëshiruar e Aditivit për kërkim të
rrjedhjeve të shtohen në ftohës të ujit.
l Ngaseni automjetin për disa kilometra, në
mënyrë që aditivi të qarkulloj sa më mirë
në sistemin ftohës të ftohësit.
l Në vazhdim kërkojeni me Llamën- UV për
rrjedhje Nr.-Art. 0964 764 005.

Njoftim:
Një shishë Aditiv për kërkim të rrjedhjeve
mjafton për afro 15 Litra ujë.

t
t

Kompatibil
Përparësia juaj:
l I përzieshëm me Vajra minerale,
vajra Ester dhe PAG.
Efekt lybrifikues
Përparësia juaj:
l Sasia e vajit Ester përkrahë lybrifikimin e kompresorit.
Përmes kësaj jetëgjatësi më e
gjatë dhe kompresion i përmirësuar i lëndës ftohëse.
Evidentim i rrjedhjeve
Përparësia juaj:
l Sasia e UV- lëndëve ngjyrosëse
mundëson evidentimin e
rrjedhjeve.
Aplikim i thjeshtë
Përparësia juaj:
l Puthitje e shpejtë e rrjedhjeve
në aplikim të thjeshtë.

Emërtimi

Ambalazhi Sasia

Klima- Stopues i rrjedhjeve Plus Shishe
Klima- Stopues i rrjedhjeve*Plus Kanaçe

Adapter mbushës për 0892 764 775

60 ml
60 ml

Nr.-Art.
0892 764 775
0892 764 776
0764 000 124

Vendpërdorimet:

Pa./C.
1/6
1/6
1

t

t

Për puthitje të rrjedhjeve të vogla në komponente të metalit dhe gomës në Klima të
automjeteve- R134a.

t

PLUS

t

KLIMA-STOPUES I RRJEDHJEVE

Formulim special
Përparësia juaj:
l Me një produkt mund të izolohen
rrjedhjet si në pjesë të metalta
poashtu edhe në pjesë të gomës.

Nuk përmbanë Polimere
Përparësia juaj:
l Pjesët përbërëse të klimës apo
të aparateve nuk mund të
dëmtohen.

* Në pritje të patentës

Për puthitje të rrjedhjeve të vogla në klima të automjeteve.

Veçoritë:
Përmbanë aditive special të formuluara për puthitje të rrjedhjeve të vogla, vaj Ester për
lybrifikim të kompresorit dhe UV- lëndë ngjyrosëse fluoreshente për evidentim
të rrjedhjeve në qark të klimës.

Aplikimi:
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1. Të largohet kapaku i presionit të ulët ( i kaltërt ) dhe i presionit të lartë (i kuq). 2.Të evakuohet sistemi i ftohjes me anë të aparatit servisues të klimës dhe të thithet l ënda ftohëse . 3.
Të tërhiqet vakuumi për 10 min. në min. 60% të ndalet ( konstatoni sigurtë që Klima- Stopues i rrjedhjeve Plus mund të punojë). 4. Sistemin e ftohjes mbusheni me Klima-Stopues i rrjedhjeve Plus (Art. 0892 764 776 dhe Art. 0892 764 775 në lidhje me injektorin direkt përmes
kyçjes së presionit të ulët ( kaltërt ) apo Art. 0892 764 775 përmes aparatit servisues të klimave). 5. Kur Klima-Stopues i rrjedhjeve të jetë mbushur direkt përmes kyçjes së P. lartë (kaltërt). Kanaqen Art. 0892774 776 respektivisht injektorin ndajeni nga kyçja. 6. Sistemin e
lëndës ftohëse mbusheni me lëndë ftohës e me anë të aparatit servisues të klimave sipas
përcaktimeve të prodhuesit. 7. Aparatin servisues të klimave ndajeni nga sistemi ftohës.
8. Të vendoset kapaku mbrojtës në anën e presionit të ulët (kaltërt) dhe në anën e presionit
të lartë (kuq). 9. Klima të lihet të punoj rreth 15-20 Min., që Klima-Stopues i rrjedhjeve Plus
të mund të shpërndahet në sistem të ftohjes.

Njoftim:

Kanaqen lidheni me anën e presionit të lartë të sistemit të klimës, pasi që kjo mund të
shkaktojë pëlcitjen e rezervuarit dhe kështu mund të shpie në lëndime.
Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona.
Nevojiten prova paraprake.Për informata tjera shiqo fletëpalosjen teknike.

!

Lëndë ftohëse R134a
Nr.-Art. 0892 764 001
Pa./C. 1

UV- Llampë për kërkim të
rrjedhjeve Nr.-Art. 0964 764 095
Pa./C. 1

Largues i aditivit
për kërkim të rrjedhjeve
Nr.-Art. 0892 764 401
Pa./C. 1

LASER TERMOMETER INFRA I KUQ

Për matje të temperaturave pa prekje të sipërfaqeve,
me shenjues të integruar llaserik.

Nr.-Art. 0715 53 110
Pa./C. 1

Matjet
Llaser dy-pike shënjestrimi
Furnizimi
Zona Spektral
Koha e reakcionit të pajisjes
Saktësia e ripërsëritur

Tolerancat matëse
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Çkyçje automatike

– 50 bis + 650 °C
12:1
9-V-Blok bateria (Nr.-Art. 0827 05)
Nuk përfshihen në liferim
8 bis 14 μm
150 ms
– 50 deri + 20 °C / – 58 deri + 68 °F:
± 1,3 °C (2,3 °F)
+ 20 deri + 650 °C / + 68 deri
+ 1.202 °F: ± 0,5 %, 0,5 °C (0,9 °F)
– 50 deri + 20 °C / – 58 deri + 68 °F:
± 2,5 °C (4,5 °F)
+ 20 deri +300 °C / + 68 deri + 572 °F:
± 1 %, 1 °C (1,8 °F)
+ 300 deri + 650 °C / + 572 deri
+ 1.202 °F: ± 1,5%
pas p.a. 5 s

• Ergonomik, praktik dhe çdokund i aplikueshëm .
Matje e shpejtë në sekonda dhe pa problem e temperaturave.
• Përmes të dy dritave llaserike është e mundshme akoma më saktë të
fokusohet vendi matës.
Matje e sigurtë dhe e saktë në pikë.
• Svera matëse ekstrem e hollë 12:1
Sa më e hollë të jetë svera, aq më e saktë është vlera e matur
(p.sh. në një distancë prej 12 cm matësi është -Ø 1 cm)
• Vendosja dixhitale e shkallës së emisioneve.
Ndryshon në mes të 0,1 und 1,0 (vendosje e fabrikës 0,95)
• E ndryshueshme nga Celsius në Farad
Eleminon konvertimet e komplikuara
• Me ekran të ndriçuar.
• Rezultati i shfaqur në ekran me një decimale.
• Alarmi i justifikueshëm në temperatura të larta ose të ulëta.
Në mes – 50 °C dhe + 650 °C
• L laseri termometër liferohet në një çantë praktike që
mund të vishen në një rrip,
Operimi:
1. Aparati matës të drejtohet në pikën që matet.
2. Aktivizoni pajisjen. Pikat llaserike tregojnë vendet që maten dhe vlera
e matur mund të lexohet në ekran. Sa më afër që të shënjestrohet
vendi matës aq më e saktë do të jetë rezultati.
3. Pas rreth 5 sekonda, pajisja fiket automatikisht.
Anmerkung:
Me shtypje permanente në butonin startues pajisja tregon nivelin aktual
të temperaturës të të gjitha vendeve matëse.
Nëse e lirojmë butonin startues do të tregon matjen e fundit.

Asortiment Bllokuesesh me sustë 56-Pjesësh
l

1

5

9

2

6

10

Vegël zhbllokuese për lirimin e lidhëseve bllokuese me sustë, të cilat
montohen nga ana e fabrikës Ford, VW, Volvo, Renault, Hyundai … .
l Unaza spirale dhe O- Unaza për riparime.
l Gjatë secilit proçes të lirimit të lidhëseve bllokuese me sustë do të duhej të
ndërroheshin Unazat spirale dhe O-Unazat, për ti parandaluar rrjedhjet .

3

7

11

Nr.-Art. 0964 764 036 Pa./C. 1

4

8

12

Sasia
Emërtimi
SL-Vegël zhbllokuese 6; 3/8”, e kuqe
SL-Vegël zhbllokuese 8; 1/2”, e kaltërt
SL-Vegël zhbllokuese 10; 5/8”, e zezë
SL-Vegël zhbllokuese 12; 3/4”, e bardhë
Unazë spirale 6; 3/8”
Unazë spirale 8; 1/2”
Unazë spirale 10; 5/8”
Unazë spirale 12; 3/4”
O- Unazë 6; 3/8”
O- Unazë 8; 1/2”
O- Unazë 10; 5/8”
O- Unazë 12; 3/4”

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nr.-Art.
0764 000 329
0764 000 330
0764 000 331
0764 000 332
0764 000 318
0764 000 319
0764 000 320
0764 000 321
0764 000 280
0764 000 276
0764 000 283
0764 000 213

Sasia
1

6
10
6

Opel Set-veglash zhbllokuese për bllokuese me sustë
l

Special për Opel (GM) Lidhëset bllokuese me sustë

Nr.-Art. 0764 000335

Pa./C. 1

VW Set-veglash zhbllokuese për bllokuese me sustë
l

Special për VW Polo, Phaeton.

Nr.-Art. 0764 000337

Pa./C. 1

Smart Vegël liruese
Emërtimi
Vegël liruese për Smart (I)
Vegël liruese për Smart (II)

në
Gypin thithës
Gypin e presionit të lartë

MB Vegël liruese
l

Special për gypin thithës Klasa- MB-E (W211).
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Nr.-Art. 0764 000340

Pa./C. 1

Nr.-Art.
0764 000 338
0764 000 339

Sasia
1

t
t

Aplikim i thjeshtë dhe i shpejtë.
Përparësitë tuaja:
l Diagnozë e sigurtë brenda një
kohe të shkurtë.
l Rrjedhjet më të vogla dhe të atillat,
të cilat shfaqen vetëm në ngarkesa
të larta, lejojnë të evidentohen
shkëlqyeshëm.

t

I pandezshëm.
Përparësia juaj:
l Kërkimi i rrjedhjeve i mundshëm
tek gazrat e ndezshme.
Kufijtë e përdorimit në temperaturë
(–15°C deri +50°C) shqyrtuar sipas
DIN 51421.
Përparësitë tuaja:
l I aplikueshëm në temperatura të
ftohta.
l Adekuat për gazra me
ftohje të thellë.
pH-neutral.
Përparësitë tuaja:
l Metalet nuk sulmohen.
l Nuk krijon korrozion tendosës tek
plastikat si PVC apo PE.

Sasia ml
400

Nr.-Art.
0890 27

Pa./C.
1/12
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Vendpërdorimet:
Adekuat për të gjitha gazrat teknike
dhe medicinale në ajër të komprimuar,
gaz nën presion, aparate klimatizuese,
kompresorë, aparata saldimi, mekanizma pneumatik frenimi, goma, gypa,
apo autorezervuarë. Për gazra nën
presion si p.sh. azot, propan, butan,
gaznatyral, acetilen,disoksidkarboni,
argon, ajër etj.

Ngjyra
Dendësia
Vlera-pH
Tensioni i
sipërfaqes

i kthjellët
1,030 g/ml
7
22 mN/m

t

Pjesët presionbartëse spërkatni nga
një distancë prej afro 40 cm.
Secila rrjedhje paraqitet përmes
formimit të flluskave të shkumës.
Tek dyshimet në mikro-rrjedhje,
vendin e spërkatur përcilleni për
një kohë.
Në vazhdim pjesët shpërlani me
me ujë.

t

Aplikimi:

Jo-korroziv.
Fiziologjikisht i parrezikshëm.

t

t

Shkumë testuese për gjetje të shpejtë dhe
të sigurtë të vendrrjedhjeve, mikro-rrjedhjeve
dhe çarjeve të imëta.

t

KËRKUES I RRJEDHJEVE PLUS

I lejuar nga DVGW (Çertifikata
testuese NG-5170BQ0463).
Përparësia juaj:
l Përmbushë kërkesat
e DIN EN 14291.

I pajtueshëm me oksigjen.

Kërkues i rrjedhjeve
Gjen vendrrejedhjet në
pajisje të ajërit të komprimuar dhe të gazit.
l
l

DVGW- i shqyrtuar.
Kërkuarje e kursyeshme në kohë, e
pamundimshme dhe me me sukses
absolut e vendrrjedhjeve që
ndodhen nën presion.
l Vendet e dyshimta spërkatni vetëm
lehtë; rrjedhjet tregohen përmes
formimit të flluskave të shkumës.
l Adekuat për sistemet e frenimeve me
ajër, goma, gypa, valvula , tubacione,
armatura, rezervuarë të ajërit, pajisje
komprimuese etj.
l Nuk është i djegshëm, për këtë i aplikedhe për shqyrtim të pajisjeve, rezervdhe gypave me gazra të ndezshme.

Technische Daten
Temperatura e përpunimit :
+ 5°C d e r i + 50°C.
Ngrihet në 0°C.
Njoftim: Nuk është i ndjeshëm në
ngrica, pas shkrirjes mund të përpunohet tutje.
Emërtimi
Kanaqe spërkatëse
Kanistër
Kanistër
Kanaqe spërkatëse pompuese
REFILLO -Kanaqe spërkatëse
REFILLO mat-Kanaqe spërkatëse
REFILLO -Stacion mbushës ajëri

Vëllimi i mbushjes
400 ml
5l
20 l
1l
400 ml
400 ml
–

Nr.-Art.
0890 20
0890 201
0890 300 20
0891 502 01
0891 800 7
0891 881 7
0891 800
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Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona.
Nevojiten provaparaprake.

Pa./C.
12

Çepi shkarkues
për
5-l-Kanistër
20-l-Kanistër

Nr.-Art.
0891 302 01
0891 302 03

Pa./C.
1

1

REFILLO mat elementi i 1rë
Nr.-Art. 0961 891 311
REFILLO mat elementi i 2 të
Nr.-Art. 0961 891 312
REFILLO mat elementi i 3 të
Nr.-Art. 0961 891 313

QUICKFRESH

2 në1

Përdorimi:

Lënda aktive e spërkatur imët largon efektshëm
aromat e pakëndshme, të cilat shkaktohen përmes bakterjeve dhe këpurdhave në kanale të
ventilimit, klimë respektivisht në hapësirat e brendshme të AM-it. Ndikon në mënyrë preventive
kundër reaksioneve alergjike.
Len pas një aromë të këndshme të freskët.

Pastrimi I klimës dhe hapësirës së brendshme
Fikeni klimën, kyçeni ventilimin e brendshëm dhe
e lëshoni në max., përcaktoni temperaturën e
ftohtë. Kanaçen e poziciononi në qendër të AM
(shiko fot. 1) jo në vendin thithës të klimës dhe
aktivizoni kokën spërkatëse.
Gjatë aplikimit (10 min.) i mbani dyert të
mbyllura. Pas aplikimit Auto-Mjetin e ajërosni
mirë.

Hapësira e brendshme e Automjetit
foto.1

Lënda aktive qarkullon në tërë hapësirën e
brendshme të AM. dhe depozitohet në
sipërfaqet e tekstilit.

t
t
t

Nuk përmbanë shenja dalluese të
rrezkut.
Përparësitë e juaja:
l Potencial të ulët rreziku në
përdorimin e përditshëm.

Pa./C.
1/24
1

Karakteristikat:

Principi i funksionit
të QuickFresh
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Nr.-Art.
0893 764 51
0893 764 511

Ekspozim atraktiv i shitjes.
Përparësitë e juaja:
l Artikull i shkëlqyeshëm për
rishitje.
l Profit shtesë për punëtorinë tuaj.
l Njësia e një kanaçeje rentabile
për një aplikim.

VREJTJE:
Një klimë dhe hapësirë e brendshme e AM. pa
aroma të pakëndshme është e mundur vetëm
përmes trajtimit preventiv të rregullt dhe profesional. Ju rekomandojmë 1–2 herë në vit.

t

Sasia
100 ml
24 x 100 ml

Univerzal dhe mobil.
Përparësitë e juaja:
l Hapa të njëjtë të aplikimit te të
gjitha llojet e Auto-Mjeteve.
l Nuk ka nevoj për doracak shtesë
për pastrimin e klimave.
l I vogël dhe i përdorshëm.

t

Emërtimi
QuickFresh
QuickFresh Display

Miqësorë për përdorim.
Përparësitë e juaja:
l Largon shpejt erërat që pengojnë.
l Aplikim i thjeshtë.
l Nuk nevojiten demontime të shpenzueshme në avullues dhe në
hapësirë të brendshme.

t

Higjienë e shpejtë, e përkohshme dhe mobile për
klima dhe hapësira të brendshme të Automjeteve.

Pastrim i klimave të Automjeteve
Largim i erërave në hapësirë
të brendshme të automjetit.

Nuk përmbanë AOX dhe Silikon.
Aromë: Citrus.

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime të cilat bazohen në eksperiencat tona.
Kërkohen prova paraprake.

!

EVAPO mat®-Sortimenti
Nr.-Art. 0964 764 3
Sprej dezinfektues për
klima 300 ml
Nr.-Art. 0893 764 10
Largues ere, 500 ml
Nr.-Art. 0893 139 20

t
t

Aplikim direkt në termokëmbyes të
klimës përmes gypit elastik ekstra
të gjatë me dizne speciale.
Përparësitë e juaja:
l Arrinë efekt afatgjatë përmes
dezinfektimit dhe pastrimit në
„Vendburim“.
l Depërton edhe shtresat e trasha
të yndyrës dhe përlyerjeve përmes
një pastrimi të rrënjësishëm .

t

Efektshmëri e shqyrtuar* përmes
një Instituti ekstern.
Përparësitë e juaja:
l Mikrobvrasës i dëshmuar.
l Zvoglim i 100% i mikrobeve
vetëm pas 5 Min. kohë veprimi.

t

SPREJ PËR DEZINFEKTIMIN E KLIMAVE

Dezinfekton, pastron dhe mbronë.
Përparësitë e juaja:
l Largon efektshëm mikrobet,
bakteriet dhe këpurdhat.
l Ndalon efektshëm aromat e
pakëndshme.
l Parandalon reaksionet alergjike,
të cilat mund të shkaktohen përmes
bakterieve dhe mikroorganizmave
tjerë.

Nuk përmbanë AOX.
Përparësitë e juaja:
l Nuk ngarkon tokën dhe ujërat
dhe parandalon problemet
e ligjit lokal të ujërave të zeza.

Pastrues special për pastrimin dhe dezinfektimin e
klimave të automjeteve.

Amballazhi
Sasia
Sprej dezinfektues me gyp elastik spërkatës* 300ml
Gyp elastik spërkatës rezervë
--

Nr.-Art.
0893 764 10
0891 764 12

Pa./C.
6
1

* PE-Gyp elastik afro 80 cm i gjatë me dizne speciale. Secila kanaçe është e pajisur me një gyp
elastikspërkatës.

Përdorimi:
l Klima dhe Ventilatori të

qkyçen.

l Sonda spërkatëse të futet në
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gypin dalës të ujit të kondenzuar
(shih Foton).
l Të spërkatet gjysma e përmbajtjes
së kanaçes (afro 30 Sek.). Përmbajtja e kanaçes është e mjaftueshme
për 2 përdorime.
l Përlyerjet e liruara kalojnë pa
problem përmes gypit shkarkues.

l Të lihet të veproj të paktën

10 Minuta para lëshuarjes
së klimës në punë.

* Ekzaminimi i efektshmërisë së dezinfektimit është
bërë në përputhje me Direktivat për Shqyrtim dhe
Vlerësim të Metodave kimike për Dezinfektim
të DGHM (Shoqëria Gjermane për Higjienë dhe
Mikrobiologji).

Rekomandim:
Ne rekomandojmë, të bëni të paktën
një herë në vit një pastrim dhe dezinfektim të klimës.

À Kompresori
Á Kondenzatori
Â Tharësi i filtrit
Ã Valvula ekspanduese
Ä Pajisje avolluese
Å Dalja e ujit të kondezuar

Këto të dhëna mund të jenë vetëm rekomandime, të cilat bazohen në eksperiencat tona.
Duhet ndërmarrur prova paraprake për
shqyrtim të durueshmërisë së materialeve.
Duhet të përfillen udhëzimet e prodhuesit të
AM. për pastrim dhe mirëmbajtje.

!

Programi- Coolius

t

Dezinfekton, pastron, mbronë.
Përparësitë e juaja:
l Lufton efektshëm mikrobet,
bakteriet, viruset dhe këpurdhat.

t

Sipërfaqja të spërkatet dhe të lihet
tëveprojrreth15minuta.
Përparësitë e juaja:
l Përdorim i thjeshtë dhe i shpejtë.

t

PASTRUES-DEZINFEKTUES
SIPËRFAQESH

I mjaftueshëm për 16 aplikime në
lëminë e „Dezinfektimit të klimave“.
Përparësitë e juaja:
l Kursim shpenzimesh.
l Kursim kohe përmes planifikimit
dukshëm të shkurtë të kohës
së porositjes.
Pajtueshmëri tejet të mirë me materiale.
Përparësitë e juaja:
l Nuk ngacmon plastikat.
l Nuk formon njolla.

t

I lejuar nge Shoqëria Gjermane
për Higjienë dhe Mikrobiologji
sipas LISTËS DGHM/VII.

t

Nuk përmbanë Silikon.

t

t

Lufton Bakteriet, Viruset dhe Këpurdhat.

Pa ngjyrë.

Përdorimi:

Inhalt l
5

Art.-Nr.
0893 764 05

VE/St.
1

1. Sasinë e dëshiruar të pastrues-dezinfektues të sipërfaqe e mbushni në
kanistrin spërkatës.
2. Sipërfaqen që trajtoni spërkateni
mirë dhe lereni të veprojë rreth
15 min.
3. Sipërfaqja e trajtuar nuk ka nevojë
për asnjë trajtim shtesë.
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!

Pumpsprejbombollë neutral,
Nr.-Art. 0891 501
Pistole spërkatëse,
Nr.-Art. 0890 8
me enë bosh,
Nr.-Art. 0890 700
Tubi shkarkues,
Nr.-Art. 0891 302 01

Aparat
aplikativ
për pastrues- dezinfektues
të sipërfaqeve

t

t

Aparat special pastrimi
për dezinfektim dhe pastrim
të shpejtë dhe efektiv.

Përdorimi

Emërtimi
Aparati aplikativ
Gypi spërkatës, Gjatësia rreth 110 cm
Shtiza spërkatëse, Gjatësia rreth 140 cm

l

Spërkatësin kyçeni në rrjetin e ajërit
të komprimuar. Shtypja ideale 3-6
bar, shtypja maksimale 12 bar.
l Sipërfaqen që trajtoni spërkateni
rrënjësisht.
l Sipërfaqja e trajtuar nuk ka nevojë
për asnjë trajtim shtesë.
l Koha e veprimit 15 minuta.
Nr.-Art.
0891 764 1
0891 764 10
0891 764 11

Pa./C.
1

t

Pastrues-dezinfektuesin e sipërfaqeve
Nr-Art. 0893 764 05 mbusheni rezervuarin e spërkatësit.
l Pistolen spërkatëse vidhoseni në
rezervuarin spërkatës.
l Gypin spërkatës futeni me grykë
poshtë në pistoletë dhe vidhoseni
mirë në të djathtë me një rrotullim
1/4 .

t

l

Dezinfekton dhe pastron shpejtë
dhe efektshëm.
Përparësitë e juaja:
l Rregullim i thjeshtë i forcës
spërkatëse.
l Transmetim optimal i
presionit të ajërit.
Nuk ka korrozion dhe formë
robuste ndërtimi.
Përparësitë e juaja:
l Ekzekutim i 100 % nga
plastika.
l Rezistent kundër shumicës
së kimikaljeve.
Ekonomik.
Përparësitë e juaja:
l Dozim i saktë.
l Ngarkesë minimale e kostove.
Përdorueshmëri perfeke.
Përparësitë e juaja:
l Dizajn joshës dhe
ergonomik.
l Qëndron perfekt në dorë.
l Peshë të ulët. Nuk ngarkon
nyjen e dorës.

Të dhënat teknike
Konektimi
Rezervuari (ena)
Presioni punues
Konsumi i ajërit
Unazat (puthitës)-O
Kapaku
Rezervuari (ena)
Susta
Gypi spërkatës

1 / 4 ” Filetë e brendshme
0,75 Liter (26 oz.)
5-12 bar (75-15 PSI)
M a x . 1 8 0 l ajër /min në 8 bar
Kauquk nitrit
POM Plastikë -Acetali
PE Polietilen
Sustë nga Çeliku
PA 11 (Najlon)
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Njoftim:
Aparati aplikativ mund të
shërbejë edhe për spërkatjen
e fluideve të holla në zgavrra,
panele dhe dyer apo edhe për
pastrimin e automotorëve.

