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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.

Proč se musí u klimatizačního zařízení provádět pravidelná
údržba?

Uvědomte si, že systém klimatizačního zařízení je třeba i navzdory výpovědi
některých automobilových výrobců pravidelně podrobovat údržbě:

1. Ročně dojde přirozenou cestou – hadicemi a spoji – ke ztrátě až 10 % 
chladiva ze systému. Tím se časem chladicí výkon znatelně oslabí.

2. Chladivo je také nosným médiem pro olej, který se v zařízení nachází. Tento
olej potřebuje klimatizační kompresor na mazání. Pokud se v systému 
nachází příliš málo chladiva, hrozí nebezpečí, že kompresor nebude
dostatečně promazán, a tím může dojít k úplnému výpadku kompresoru.

3. Chladivo pojímá zvenku vlhkost přes hadice a spoje. Část vlhkosti může
pozastavit sušič systému, přičemž se dosáhne stupně nasycení filtru po
maximálně 2 letech provozní doby.

Strana vysokého tlaku plynu
Strana vysokého tlaku kapaliny
Strana nízkého tlaku kapaliny
Strana nízkého tlaku plynu

Společnost EUROPART s ohledem na užitková vozidla doporučuje:
Každých 6 měsíců: Kontrola klimatizace
• Vizuální kontrola všech součástí
• Kontrola funkce a výkonu
• Výměna vnitřního filtru
• Dezinfekce výparníku (v případě potřeby)

1 x ročně: Servis klimatizace
• Vizuální kontrola všech součástí
• Výměna chladiva
• Kontrola funkce a výkonu
• Kontrola těsnosti
• Výměna vnitřního filtru
• Výměna sušiče filtru
• Dezinfekce výparníku (v případě potřeby)

Klimatizace ve voze?

Tři nařízení směrnice 2006/40/CE

1. Chladivo R134a musí být ve vozidlech nahrazeno chladivem s 
hodnotou GWP (Global Warming Potenzial) nižší než 150.

2. Od 1. ledna 2011 musí být v klimatizačních systémech všech nových
vozidel použito chladivo s vlastnostmi uvedenými v bodě 1, aby
mohla získat evropské potvrzení o způsobilosti vozidla k provozu.

3. Od 1. ledna 2017 musí být v klimatizačních systémech všech 
vyrobených vozidel použito chladivo s vlastnostmi uvedenými v 
bodě 1.

• Žádné omezení při čekání na zařízení s R134a.
• Do roku 2017 bude produkováno milion vozidel s chladivem R134a.

• Servisy potřebují vhodný klimatizační servisní přístroj.
• Do první vlny jsou zahrnuty prodejny automobilů a karosárny

EUROPART.
• Dodatečné vybavení starých přístrojů není v žádném případě 

povoleno.
• Technici, kteří budou pracovat s novým zařízením, musí absolvovat

odpovídající školení na klimatizace.

Rychlá údržba – pravidelná údržba.
Výhoda pro řidiče. Výhoda pro servis.

Předpokládaný vývoj nového chladiva R1234YF

Prognóza do prosince 2011 Prognóza do roku 2017 Prognóza do roku 2031

Vozidla s klimatizací plněnou chladivem R134a Vozidla s klimatizací plněnou chladivem R1234yf
Zdroj: Dometic WAECO International GmbH

V následujících měsících se začnou vyrábět první vozidla s
novým klimatizačním systémem. Dosud používané chladivo
R134a bude nahrazeno nově vyráběným chladivem R1234yf.
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.
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Provedení automatická
Obsah nádrže 20 kg

│68.250,–

Oblast použití

k odsávání, recyklaci, odvlhčení a plnění klimatizace R134a, sériové vybavení se 3
elektronickými váhami, aktualizovatelná databáze osobních vozidel, program
proplachování, připraveno pro proplachovací sadu

pro osobní automobily, nákladní automobily a malé autobusy
Rozsah dodávky
grafická tiskárna, kryt z plastu, včetně návodu

Objednací číslo
9539 004 023

Klimatizační servisní přístroj
Konfort 650 E

Objednací číslo
9539 004 037

Sada dílů pro údržbu
Pro zařízení TEXA Konfort řady 6

Ke snadné údržbě zařízení vyráběných od roku 2008

Filtr, olej a těsnicí kroužky
Rozsah dodávky │2.790,–

S databází nákladních automobilů na kartě SD a příručkou

Obsah nádrže 12 kg
Oblast použití

Displej LCD, dvoustupňové podtlakové čerpadlo s dopravním výkonem 100 l/min, 
2 ručně řízené ventily, podpora několika jazyků

Pro osobní a nákladní automobily a hybridní vozidla
Rozsah dodávky
Kryt

Provedení Objednací číslo
Předvybaveno pro chladivo R 134a 9539 004 070
Předvybaveno pro chladivo R 1234yf 9539 004 071

Klimatizační servisní přístroj
Konfort 720 R 2 GAS READY

S databází nákladních automobilů na kartě SD a příručkou

Obsah nádrže 20 kg
Oblast použití

Barevný displej, dvoustupňové podtlakové čerpadlo s dopravním výkonem 100 l/min,
blokovací mechanismus váhy, podpora několika jazyků, plně automatická recyklace
chladiva

Pro osobní a nákladní automobily, malé autobusy a hybridní vozidla
Rozsah dodávky
Kryt

Provedení Objednací číslo
Předvybaveno pro chladivo R 134a 9539 004 072
Předvybaveno pro chladivo R 1234yf 9539 004 073

Klimatizační servisní přístroj
Konfort 760 R 2 GAS READY

s databází nákl. aut

na kartě SD

po│75.075,–

po│92.400,–
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.

Objednací číslo
9539 004 007

Olejová nádržka
PAG pro druh oleje 2. PAG nebo 
olej dle norem ISO 46, 100, 150
Vyjímatelná/náhradní nádržka pro klimatizační zařízení 7. řady
Konfort

│2.500,–

Objednací číslo
9539 004 006

Olejová nádržka
POE pro hybridní oleje
Vyjímatelná nádržka pro klimatizační zařízení 7. řady Konfort

│2.500,–

Popis Objednací číslo Cena
Grafická tiskárna 9539 004 026 4.620,00
Papír záznamový 9539 004 027 23,00

Příslušenství

S databází nákladních automobilů na kartě SD a příručkou

Obsah nádrže 12 kg

│128.975,–

Oblast použití

Barevný displej, 2 nádrže na chladivo (R123a a R1234yf), dvoustupňové podtlakové
čerpadlo s dopravním výkonem 113 l/min, blokovací mechanismus váhy, podpora
několika jazyků, plně automatická recyklace chladiva

Pro osobní a nákladní automobily, malé autobusy a hybridní vozidla
Rozsah dodávky
Grafická tiskárna, plastový kryt

Objednací číslo
9539 004 078

Klimatizační servisní přístroj
Konfort 780 R BI-GAS

│17.710,–

Rozsah dodávky
Přídavná nádrž na 6 litrů s indikační přípojkou, prvky k přemostění, zámek Spring-Lock
a další adaptéry, univerzální adaptér, výměnné kroužky, servisní rozvod 3 m, vnitřní
průměr 5 mm pro vysoký průtok

Souprava na vymývání
pro řadu TEXA Konfort Evolution

Objednací číslo
9539 004 030

k propláchnutí klimatizací, např. po nehodách nebo po poškození kompresoru, pomocí
tohoto systému můžete vyčistit celou klimatizaci chladivem R134A, dojde k vypláchnutí
špon nebo cizích materiálů ze systému a nemůže tak dojít dalšímu poškození
klimatizace
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.
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Příslušenství
Doplňková souprava

│87.990,–
- Snadné ovládání
- Databáze vozidel s možností aktualizace přes Internet
- Plně automatický klimatizační servisní přístroj, v souladu s normou SAE J2788
- Speciální postup plnění pro hybridní a elektrická vozidla (volitelná možnost)
- Připraveno k automatickému postupu proplachování Push-Pull a k testu dusíkem
- USB rozhraní k výměně dat s počítačem
- Připojení Bluetooth k počítači (volitelná možnost)
- Senzor měření teploty s kabelem o délce 5 m
- Bezdrátový snímač měření teploty (volitelná možnost)

Objednací číslo
0179 500 001

Klimatizační servisní přístroj
ACTT 200

│8.390,–
Speciální postup plnění pro hybridní a elektrická vozidla
(volitelná možnost)

Objednací číslo
0179 502 021

K dovybavení
Hybrid

Obsah nádrže7 kg

Podtlakové čerpadlo: dvoustupňové, dopravní výkon 90 l/min
Hadice na chladivo o délce: 3 m

│65.990,–
Klimatizační servisní přístroj má nízkou hmotnost a lze jej proto využít v mnoha
aplikacích. Je perfektní volbou pro všechny, kdo chtějí získat použitím
klimatizačního servisního přístroje ve velkých stavebních a zemědělských
strojích výhodu před konkurencí.
Vyhřívání pro lahve s chladivem průběžně zajišťuje dostatečný tlak i při nepříznivém
počasí.
Digitální zobrazení, 3 programovatelná tlačítka a nastavení (nahoru a dolů).
Váha na chladivo Heavy Duty – velice odolná vůči nárazům a otřesům. Není nutná
aretace při přepravě.
Použití přímých rychlospojek namísto úhlových spojek na hadicích: rychlejší připojení i
na těžce přístupných místech.

Objednací číslo
0351 327 681

Klimatizační servisní přístroj
SECUmobile

Objednací číslo Cena
0179 502 011 10.790,00

Bezdrátový snímač měření teploty, (volitelná možnost)
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.

Rozsah dodávky
Sglas FLT01 olejový filtr CR3301, hadice a spojka

Objednací číslo
9682 220 788

Ochranný filtr
Recycling Sglas RE
Vysokotlaký filtr určený pro filtraci materiálu, červená barva, k přímému přisvorkování,
k odstraňování zatvrdnutých prostředků na ochranu před UV zářením, utěsňovacích
přípravků a nečistot, spolehlivě odděluje také kapalné utěsňovací přípravky

│3.690,–

Objednací číslo Cena
9682 220 781 120,00

Náhradní filtr

Oblast použití
Chrání servisní přístroj před znečištěním prostředkem na vyhledávání netěsností
pomocí UV záření, který tvoří krystaly, je-li delší dobu na vzduchu; odštěpky a
nesprávně použitým utěsňovacím přípravkem.

Objednací číslo
9682 220 780

Ochranný filtr
Recycling Sglas │1.190,–

Oblast použití
Přístroj se během odsávání chladicího prostředku z klimatizace zapojí mezi servisní
přístroj a klimatizační systém.

Objednací číslo
1885 200 060

Odlučovač utěsňovacího přípravku
Recycle Guard
Určeno k oddělení utěsňovacího přípravku, aby se nedostal do servisního přístroje a
nepoškodil jej. Instalovaná filtrační jednotka je dimenzovaná na mnohonásobné použití.

│8.990,–

Rozsah zobrazení 0–13 barů

│780,–
Určeno ke kontrole, zda je klimatizace naplněna (na straně nízkého tlaku), vnější kryt v
kvalitním provedení odolný proti nárazům, oplášťování pro dobrý úchop, zobrazení
tlaku chladicí kapaliny za větší časový úsek

Objednací číslo
1885 100 096

Přístroj k měření tlaku
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.
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Délka 6 m

po│1.250,–
dlouhá hadice k dosažení vzdálených přípojek na autobusech (např. střešní klimatizace),
traktorech, železničních vagónech apod., hadice jsou používány místo sériových hadic
na přístrojích k provedení servisu klimatizace

Vnitřní závit 1/4" SAE

Provedení Označení Barva Objednací číslo
vysokotlaký HS 20 RL červená 9682 220 703
nízkotlaká HS 20 BL modrá 9682 220 702

Hadice

Úhel 90°
Povrch Pochromováno
Oblast použití
Téměř pro všechny běžně používané klimatizační servisní přístroje

S adaptérem

Provedení Označení Barva Objednací číslo
Vysoký tlak QCH 134-14 červená 9682 220 740
Nízký tlak QCL 134-14 modrá 9682 220 741

Rychlospojka
po│790,–

Balení 10 Cena/10 ks.

Provedení Barva Objednací číslo
Vysoký tlak červená 9682 220 623
Nízký tlak modrá 9682 220 622

Servisní víčko
Pro systémy R134a po│170,–

Rozsah dodávky
- Brýle na ochranu proti UV záření
- UV lampa
- Digitální teploměr ve tvaru propisovací tužky
- Sada těsnicích O-kroužků
- Aditivum pro vyhledávání netěsností pomocí UV záření
- Univerzální olej PAO
- Ochranné brýle
- Ochranné rukavice

Obsahuje všechny důležité pomůcky k provedení profesionálního servisu klimatizace.

Užitková vozidla
Startovací souprava pro servis klimatizací

Adaptér zařízení
R410a

Objednací číslo
9682 220 722

Pro chladicí a klimatizační zařízení R410a s 1/2" vnějším závitem na standardním
vnějším závitu SAE 1/4" (7/16" UNF)

│180,–

Provedení Objednací číslo
8 dílů 9682 220 690

│3.790,–
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.

Provedení zálohovaná láhev
bez chlóru, u zálohovaných lahví možná výměna (viz obrázek)

pro klimatizace s plněním R134a

Obsah Provedení Objednací číslo
12 kg ocelová láhev 9685 980 249

Chladivo

Rozsah dodávky
Servisní nálepka, 100 ks na roli:
Pozor, utěsňovací přípravek
Vyhledávání netěsností pomocí UV záření
Typ oleje, množství
Chladivo, množství
Datum
Další servis
Speciální pokyny

Objednací číslo
9682 220 785

Servisní nálepka pro klimatizaci
Němčina/angličtina

│140,–

Obsah 20 ks

│570,–
Chráněno před použitím nepovolanými osobami (bezpečnostní pečeť), použití řadových
čísel umožňuje jednoznačné přiřazení k vozidlu zákazníka a přehledné vedení
účetnictví

Pro servisní připojení

Objednací číslo
1351 229 811

Bezpečnostní pečeť

Obsah 25 ks

│170,–
Servis klimatizace
Km:
Datum:
Množství náplně:
Dezinfikováno
Nová sušička
Filtr vnitřní
Kontrastní látka
Další servis

Servisní nálepka pro klimatizaci

Objednací číslo
0352 002 801

│3.290,–
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.
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Přípojení 1/4"

pro vratné láhve s chladivem

Objednací číslo
9682 220 701

Adaptér

Přípojení Vnitřní závit 1/4" SAE, dlouhý
Materiál Mosaz
Délka 28 mm

K snadnému plnění klimatizačních servisních 
přístrojů prostřednictvím vysokotlaké hadice

V kombinaci s adaptérem 9682 220 701 při použití
vysokotlaké přípojky klimatizačního servisního přístroje

Pro lahve s chladivem R134a

Objednací číslo
9682 220 723

Vysokotlaká přípojka

Objednací číslo
9682 220 782

Adaptér

Dlouhá vysokotlaká rychlospojka pro vozidla BMW a Volvo s
uzavíracím kohoutem, 14mm FM 1/4" adaptér SAE M RF344

│990,–

│1.290,–
K prodloužení vysokotlaké přípojky na těžce přístupných
místech v různých typech vozidel, jako např. BMW E60, 
Ford, Alfa Romeo a Crafter

Objednací číslo
0351 231 661

Adaptér

kvalitní syntetický olej k použití v různých oblastech, 
přispívá ke zvyšování výkonnosti klimatizací; olej je doporučen
předními výrobci automobilů a součástí, je kompatibilní se
všemi jinými mazivy (není vhodný pro lopatkové kompresory)
- neabsorbuje vlhkost
- univerzálně použitelný
- široká oblast použití
- není hygrosklopický

od│350,–

PAO-Oil 68 AA1

Obsah Provedení Objednací číslo Cena
0,5 l láhev 0351 214 031 350,00
1 l láhev 0351 214 021 590,00

Syntetický olej

Obsah 1 l

Objednací číslo
9682 220 706

Syntetický olej
PAO-Oil 68
Univerzální chladicí olej, 
není hydroskopický

│590,–

Objednací číslo Cena
9682 220 784 690,00

Náhradní díly
Doplňková souprava Hybrid

Objednací číslo
9682 220 783

Sada Hybrid-Starter
Včetně injektoru

240 ml Hybrid ESTER OLEJ 6808-HYBRID, 60 ml Hybrid UV 900008-60HYB
Rozsah dodávky

│2.690,–

│110,–

Včetně uzavíracího kohoutu

│130,–
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.

Rozsah dodávky
ruční svítilna s 5-UV-LED světelnou hlavicí, šroubovací, flexibilní
a kyvné provedení, s ochrannými brýlemi, provoz na baterie
(včet. baterie)

Provedení Objednací číslo Cena
bez kufru z umělé hmoty 0351 225 301 1.590,00
v kufru z umělé hmoty 0351 225 311 1.990,00

Souprava UV lamp na vyhledávání
netěsností
k vyhledávání netěsností u klimatizací

Provedení Objednací číslo
3dílná 0351 225 371

12-UV-LED světelnou hlavicí, síťový díl k nabíjení, UV ochranné
brýle

Souprava UV lamp na vyhledávání
netěsností
s provozem na akumulátory
Rozsah dodávky

Průměr hlavy 42 mm
Materiál Hliník
Délka 147 mm

Spot-Light 450 Nm, s velice jasným světlem LED o výkonu 3 W,
vyhledávání netěsností pomocí UV záření, soustředění UV
záření do malého bodu (6 cm ze vzdálenosti 0,5 m)

Objednací číslo
9682 220 748

Včetně brýlí na ochranu proti UV záření, v plastovém kufříku

Souprava UV lamp na
vyhledávání netěsností
UVPRO-3W

Rozsah dodávky

Rozměry 172 x 66 x 56 mm

│5.990,–

Objednací číslo
9682 220 743

K měření množství všech bezpečnostních kapalin, jako jsou
např. R134a, R404 a R407c, s mimořádnou přesností až cca
3 g/rok, reakce na výrazně méně cizích plynů v důsledku
zabudování dopravního čerpadla

Přístroj pro vyhledání
netěsností
Chladivo LS 4000

Oblast použití

certifikace podle SAEJ 229
pro cca 33 aplikací

Obsah Provedení Objednací číslo
250 ml láhev 9686 770 523

Kontrastní látka na
hledání netěsností
pro servisní přístroje klimatizací s plněním R134a

│1.290,–

od│1.590,–

│790,–

Automatický elektronický přístroj pro vyhledávání úniků
chladicích kapalin, s flexibilním čidlem, o délce 40 cm

UV odstraňovač barev

Obsah Provedení Objednací číslo
500 ml rozprašovací láhev 0351 225 141

čistící prostředek na odstraňování přísad pro vyhledávání
prosáklých míst

│420,–

│2.190,–
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.
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Popis Objednací číslo Cena
Startovací souprava, Bez lahve dusíku 9682 220 787 5.590,00
Lahev s dusíkem T10-N2, 10 l, Nenaplněná 9682 220 753 5.390,00
Lahev s dusíkem T10-2M, 10 l, Naplněná, 
Ve výměně

9682 220 754 750,00

Adaptérový díl FC-04 x 04, Koncovka 1/4" 
SAE x vnitřní trubkový závit 1/4"

9682 220 755 39,00

Hledač netěsností, Univerzální, 400 ml 9682 220 756 170,00

Příslušenství

Objednací číslo
9682 220 752

Sada k vyhledávání netěsností včetně redukčního ventilu (0–20 barů), hadice o délce
1,5 m a rychlospojky ND QCL, vozíku na lahve s naplněnou lahví o objemu 10 l a
spreje na vyhledávání netěsností

Startovací souprava
Vyhledávání netěsností pomocí dusíku N2STARTKIT20
Rozsah dodávky

Popis Objednací číslo Cena
Startovací souprava, Bez lahve formovacího plynu 9682 220 786 5.590,00
Lahev s formovacím plynem T10-FW, 10 l, Nenaplněná 9682 220 750 5.990,00
Lahev s formovacím plynem T10-2MF, 10 l, Naplněná,
Ve výměně

9682 220 751 1.150,00

Adaptérový díl FC-04 x 04, Koncovka 1/4" SAE x vnitřní
trubkový závit 1/4"

9682 220 755 39,00

Hledač netěsností, Univerzální, 400 ml 9682 220 756 170,00

Příslušenství

Objednací číslo
9682 220 749

Sada k vyhledávání netěsností včetně redukčního ventilu (0–20 barů), hadice o délce
1,5 m a rychlospojky ND QCL, vozíku na lahve s naplněnou lahví o objemu 10 l a
spreje na vyhledávání netěsností

Startovací souprava
Vyhledávání netěsností pomocí formovacího plynu FWSTARTKIT
Rozsah dodávky

Vyhledávání netěsností chladicích a klimatizačních zařízení pomocí dusíku nebo
formovacího plynu
„Je zakázáno doplňovat chladivo do netěsné klimatizace, i kdyby to bylo za účelem vyhledávání netěsností
(...). Netěsné místo je třeba nejprve opravit a teprve poté je možné do zařízení znovu doplnit chladivo.“ (§ 3
odst. 3, ChemKlimaschutzV ze dne 2. července 2008)

Technik musí provést následující: Chladicí a klimatizační zařízení musí být zbaveno tlaku (chladivo je
vypuštěno) a pomocí dusíku nebo formovacího plynu musí být vyhledány netěsnosti. 

Vyhledání netěsností pomocí dusíku je snadné a výhodné. Dusík má navíc tu vlastnost, že klimatizační
zařízení vysuší. Následně může být snadno uvolněno do ovzduší. Při vyhledávání netěsností musí být z
klimatizačního zařízení samozřejmě vypuštěno veškeré chladivo. Podtlak v systému se přitom musí
pohybovat v rozsahu 5–30 barů (podle údajů výrobce). K dispozici jsou dvě možnosti (redukční ventil do
20 barů a do 40 barů) lišící se výší nákladů. Pokles tlaku je kontrolován pomocí manometru.

Vyhledávání netěsností pomocí formovacího plynu probíhá podobně jako při použití dusíku. Upozorňujeme,
že je vodík (H2) hořlavý. Z tohoto důvodu používejte pouze formovací plyn s obsahem 95 % dusíku (N2) a
5 % vodíku (H2). Výhoda použití formovacího plynu oproti dusíku spočívá v tom, že formovací plyn dokážou
zaznamenat i naše elektronické přístroje pro vyhledávání netěsností.

│14.590,–

│14.990,–
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.

Automatický elektronický přístroj pro vyhledání netěsností

Objednací číslo
9682 220 744

Pro formovací plyn (5% H₂, 95% N₂) a hořlavé plyny jako kapalný
plyn a zemní plyn, s mimořádnou přesností až 5 ppm (benzín)

Přístroj pro vyhledání
netěsností
GS 4000

Oblast použití
k vyšroubování ventilů z přípojek R12 a R134a (JRA M6/M8 a
standard)

│160,–

Objednací číslo
0351 229 071

Klíč na ventily

Provedení Objednací číslo
52 dílů 9682 220 615

Sada ventilových jader
Pro klimatizace

Sada k odstranění ventilových jader TLVC2 a 6 rozličných typů jader ventilů

K opravě přípojek klimatizačního servisního přístroje
Oblast použití

Rozsah dodávky

│1.990,–

Obsahuje výběr O-kroužků, těsnění a pružin, které jsou nezbytné k provedení
servisních prací na klimatizačních zařízeních.

│1.450,–

Provedení Objednací číslo
Přibližně 150 dílů, 18 přihrádek 0351 277 871

Důležité upozornění: 
Při údržbě klimatizace nebo výměně součástí musíte vždy vyměnit O-kroužky,
aby nedošlo k netěsnostem systému použitím starých, porézních nebo
deformovaných O-kroužků!

Sada kroužků O
Univerzální

Rozsah dodávky
Přístroj pro vyhledávání netěsností, redukční ventil, hadice

Nastavitelná citlivost, numerické a akustické upozornění na
netěsnosti, krátká doba ohřevu, snadná manipulace

│16.590,–

Objednací číslo
0351 224 111

Pro formovací plyn (5 % H₂, 95 % N₂)

Sada pro vyhledávání netěsností

Oblast použití

il. foto

│5.990,–
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.
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Lze použít i při vysokých teplotách, odolnější vůči chemickým prostředkům než
standardní těsnicí O-kroužky, dobrá snášenlivost s oleji a nemrznoucími
kapalinami

│790,–

Provedení Objednací číslo
205 dílů, 18 přihrádek 9539 070 205

K provedení servisních prací na klimatizačních zařízeních

Sada kroužků O
HNBR

Oblast použití

Norma IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Rozměry 49 x 133 x 146 mm
Rozlišení 0,1° (-9,9° až +199,9°)
Napájení proudem 2 x 1,5 V
Rozsah teplot -18 až +260 °C
Barva červená

nekomplikovaná manipulace, možný rozsah měření od -64 °C do +1 400 °C, přípojka
pro snímače typu K, funkce alarmu, paměť na ukládání min. a max. hodnot,
zaznamenávání průměrných hodnot, nastavitelný stupeň emisí, funkce uchovávání
údajů, funkce Auto-Power-Off, připojitelný laserový bod, připojitelné LED kapesní
svítidlo, připojitelné osvětlení displeje

Objednací číslo
9577 880 001

Infračervený teploměr
Testboy TV 325

│2.090,–

k otevření spojů Spring-Lock

│390,–
Nástroj Spring-Lock

Provedení Objednací číslo
pro Audi, Citroën, Chrysler, Ford, Peugeot, Seat, Skoda, 
Volvo a VW

0351 230 841

V plastovém kufříku
Rozsah dodávky

│1.790,–
Sada nástrojů k odblokování
Pro klimatizace

Provedení Objednací číslo
22 dílů 9539 641 050

Určeno k povolení různých typů rychlospojek u klimatizací, vzduchových,
olejových a palivových potrubí

Důležité upozornění: 
Při údržbě klimatizace nebo výměně součástí musíte vždy vyměnit O-kroužky,
aby nedošlo k netěsnostem systému použitím starých, porézních nebo
deformovaných O-kroužků!
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.

Kapalina k propláchnutí klimatizace, 1000 ml

│6.890,–

Rozsah dodávky
pneumatická pistole, spirálová hadice, rezervní láhev (k zavěšení,
s redukčním ventilem tlaku, rychlopřípojkou s tlakovým
manometrem a zavzdušňovacím ventilem), nástěnný držák (s
hmoždinkami a šrouby), 5 l plastová nádrž, přípojné víko pro
plastovou nádrž s průhlednou hadicí  a přípojným kónusem, 2
upevňovací držáky pro přípojný kónus, návod na obsluhu

Objednací číslo Cena
0351 310 081 570,00

Příslušenství

sada je určena k propláchnutí systémových součástí
klimatizačního zařízení ve vozidlech kapalinou tak, aby došlo k
odstranění nečistot a škodlivých látek ze systému

Sada pro propláchnutí klimatizace
100

Provedení Objednací číslo
7dílná 0351 310 001

│7.590,–

Délka hadice 1,8 m
Rozsah dodávky
univerzální proplachovací adaptér s připojovacím kuželem

Pozor: Po provedení propláchnutí chemickými
prostředky musíte celý systém v každém
případě vysušit dusíkem!

k propláchnutí a vysušení klimatizace dusíkem

Sada pro propláchnutí klimatizace
150

Provedení Objednací číslo
3dílná 0351 310 111

Proplachovací médium, 3800 ml, Nehořlavé

Objednací číslo Cena
9682 220 747 1.990,00

Příslušenství

Rozsah dodávky
Proplachovací nádrž o objemu 1 l vybavená přípojkou stlačeného
vzduchu, vstřikovací pistole, speciální proplachovací médium o
objemu 3,8 l (nehořlavé), sada univerzálních adaptérů, hadice
HS5B a filtrační sítko hadice k zachytávání špon, typ ARH10B-A1

Sada pro propláchnutí klimatizace
Sada Flushstart

Provedení Objednací číslo
6 dílů 9682 220 745

│4.390,–

Klimatechnik_2012_CZ  16.04.2012  07:48  Seite 14



15

Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.
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Rozsah dodávky
2 ks univerzálních adaptérů, zabudovaná 12 V baterie a nabíječka

Délka hadice 2 x 1,5 m
Tlak, max. 8 bar
Vstupní napětí 12 V
Obsah nádrže 10 l

Proplachovací médium, 3800 ml, Nehořlavé

Objednací číslo Cena
9682 220 747 1.990,00

Příslušenství

│20.990,–
Zařízení pro proplachování klimatizací
SG AC 3 B

Objednací číslo
9682 220 765

Plně automatická proplachovací stanice je vybavena nádrží o objemu 10 l a je tedy
určena k použití u téměř všech chladicích a klimatizačních zařízení, mimořádná
účinnost díky zabudovanému výkonnému čerpadlu a impulznímu systému, založeno
na univerzálním olejovém základě na bázi PAO, zabudovaný filtr s velkým průzorem

Oblast použití
K použití v čisticím zařízení 9682 220 730, model Bakto Ex

Speciální čisticí prostředek
Bakto Ex

Obsah Provedení Objednací číslo
100 ml láhev 9682 220 731

Množství vystačí na jedno vozidlo.

Cena/12 ks

Balení 12

po│270,–
Protizápachová spona

Provedení Objednací číslo
Vůně „Vanilla“ 9682 220 732
Svěží vůně „Sommerbrise“ 9682 220 733

Pro optimální kvalitu vzduchu v interiéru vozidla, vůně do
klimatizace, k zasunutí přímo do větracích otvorů na palubní
desce

Obsah Provedení Objednací číslo
500 ml sprej 9799 000 012

Čisticí prostředek pro klimatizační zařízení

│70,–
bez rozpouštědla, čistí a dezinfikuje
samočisticí speciální pěna, která rozpouští zárodky mikroorganismů, určená k čištění
filtračních vložek, rohoží, tkanin a lamelových chladičů, klimatizací, kompresorů a
dalších přístrojů, odstraňuje prach, uvolňuje zbytky obsahující olej a nečistoty
nejrůznějšího druhu přenášené vzduchem, zlepšuje kvalitu vzduchu, zvyšuje účinnost
zařízení a snižuje energetické náklady

│290,–
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.

Refresh-o-mat

napájecí díl, hadice, velmi kvalitní kufr
Rozsah dodávky

Vstupní napětí 230 V AC
Šířka 138 mm
Výška 310 mm
Hloubka 285 mm │3.990,–

Ultrazvukový rozprašovač

Objednací číslo
9715 300 082

čistí a dezinfikuje klimatizace, odstraňuje nepříjemné pachy
způsobené znečištěním a bakteriemi
Princip funkčnosti: přístroj rozprašuje ulrazvukovými
frekvencemi vodní roztok do velmi malých kapiček (< 5 μm),
integrovaný ventilátor vytlačuje tento jemný aerosol flexibilní
tryskou z přístroje a distribuje ho do vnitřku vozidla a celého
systému ventilace

Výkon rozprašování: cca 383 l/h

Oblast použití
Výkon rozprašování až 400 ml čisticí kapaliny (vhodné k použití
i u velkých automobilů, jako např. pro autobusy)

Refresh-o-mat HD

Přípojení 230 V stř, / 50 Hz
Šířka 150 mm
Výška 280 mm
Hloubka 400 mm │10.290,–

Ultrazvukový rozprašovač

Objednací číslo
9710 100 250

Robustní kryt zařízení v provedení z ušlechtilé oceli, integrovaný
transformátor

Čisticí prostředek pro
klimatizační zařízení
AirCon Refresh, pro Refresh-o-mat

Obsah Provedení Objednací číslo
20 x 100 ml láhev 3561 325 423

ideální na čištění a údržbu klimatizací, z odparníku,
vzduchových kanálů a odtoku kondenzační vody odstraňuje
plísně, bakterie a ostatní škodlivé mikroorganizmy, optimální na
prevenci proti zápachu, pro 1 aplikací

Car Refresh, pro Refresh-o-mat

Neutralizátor pachů

Obsah Provedení Objednací číslo
100 ml láhev 3561 325 415

ideální na odstranění intenzivních zápachů z vnitřního prostoru
vozidla, jako např. zápach po cigaretovém kouřit, plastech,
zvířatech, chemická reakce a tím trvalé odstraňování zápachů,
nikoliv pouhé překrytí vonnými látkami, pro 1 aplikací

│160,– │180,–

Klimatechnik_2012_CZ  16.04.2012  07:48  Seite 16



17

Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.
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Typ vozidla Objednací číslo Porovnávací číslo Cena
Mercedes-Benz Actros MP2, Actros 9720 721 625 MANN CU 3869 159,00
MAN TGA 2000-, TGL 2005-, TGM 2005-, TGS 2007- 9740 047 950 MANN CU 4795 339,00
MAN TGA 2000-, TGL 2005-, TGM 2005-, TGS 2007- 9740 004 795 MANN CUK 4795 729,00
Mercedes-Benz Atego I (950-953, 970, 974, 975, 976) 1998-2004
Atego II (970, 972, 974) 2004-

9740 005 877 MANN CU 5877 219,00

Mercedes-Benz Actros MP2, Actros 9720 720 170 MANN CU 3855 479,00
MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, MB Setra, Citaro K, LE , O 530,
Neoplan City-, Sky-, Star-, Trendliner, MAN Neoman Lion´s City

9740 004 662 MANN CU 4662 219,00

DAF XF 105, XF 95, 95 XF 9740 003 132 MANN CU 3132 229,00
Mercedes-Benz Atego I 1998-2004, Axor I 2001-2004, Axor II 2004- 9740 004 469 MANN CU 4469 159,00
MAN TGA, F2000, M2000L, M2000M, F90 9720 040 110 MANN CU 40 110 299,00
Volvo FM, FH, FM 7, FM 9, FM 10, FM 12, FH 12, FH 16 9740 002 184 MANN CU 2184 189,00
Scania G 230-480, P 230-470, R R230-R730 9740 037 001 MANN CU 37 001 309,00
Renault Magnum 9740 003 001 MANN CU 3001 136,00
DAF LF 45, LF 55 9740 002 303 MANN CU 2303 144,00
Volvo FE II 07/2006-, FL II 07/2006- 9740 002 101 MANN CU 2101 189,00
Volvo FH 2005-, FH 12 1992-2005, FH 16 1993-, FM/FMX 2005- 9740 021 840 MANN CUK 2184 515,00

Filtr kabinový

Výkonnost řidičů z povolání závisí zejména na dobré klimatizaci a kvalitním vzduchu v kabině.
Předpokladem je pravidelná výměna vnitřního filtru.
Pravidelnou údržbou se předchází vzniku bakterií a usazování jemných částeček ve výparníku. Prodlužuje
se také životnost ventilátoru. Vzduch tak může proudit bez omezení a je zajištěno rovnoměrné odvětrání
vnitřního prostoru kabiny. 
Pravidelná výměna vnitřního filtru není důležitá pouze ze zdravotních a bezpečnostních důvodů, ale i z
důvodu ochrany klimatizace před znečištěním, výparníku před ucpáním.
Dezinfekce klimatizace ztrácí na významu, pokud nejsou vyměněny zanesené filtry.
Podobně jako u vysavače je do kabiny nákladních automobilů a autobusů vháněno každý den s čerstvým
vzduchem také velké množství částeček, jako jsou jemný prach, pyl, dieselové saze a ozón a benzol. 
Pokud není použit efektivní vnitřní filtr nebo je filtrace nedostatečná, je koncentrace škodlivých látek v kabině
výrazně vyšší než v okolním prostředí.
Dobře fungující klimatizace a efektivní filtr přispívají v neposlední řadě ke zkrácení prodlev a následnému
snížení nákladů.

od│136,–
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.

Rozsah dodávky
Vždy 2 těsnicí kroužky na 1/2", 3/8" a 5/16" vedení

Objednací číslo Cena
1885 400 122 750,00

Sada těsnicích kroužků
Náhradní díly

Rozsah dodávky
1 ks spojky hadice, 2 ks převlečných matic včetně těsnicích kroužků

Cenově výhodná alternativa k novému vedení chladicí kapaliny, není vyžadováno
použití speciálního nářadí, poškozený kus vedení je vyřezán, následnou montáží
spojky hadice a dotažením převlečné matice vzniká těsné spojení

Opravářska sada
Pro vedení chladicích kapalin

vhodné pro Objednací číslo
1/2" vedení 1885 400 119
3/8" vedení 1885 400 120
5/16" vedení 1885 400 121
5/8" vedení 1885 400 123

Horký chladicí plyn proudí do kondenzátoru. Prostřednictvím vedení a lamel se přitom
uvolňuje teplo do okolí a ochlazením se mění chladicí kapalina na plyn.

Kondenzátor od│1.890,–
Pro klimatizace

Typ vozidla Objednací číslo Porovnávací číslo Cena
Mercedes-Benz Atego 1/2 01/1998- 9100 135 500 Mercedes-Benz 970 500 00 54 3.490,00
Mercedes-Benz Actros 04/1996- 9100 132 450 Mercedes-Benz 942 500 00 54 2.790,00
MAN F2000 01/1994- 9100 262 180 MAN 81.61920-0012 3.290,00
MAN F2000 12/1999- 9100 262 260 MAN 81.61920-0017 3.590,00
MAN TGA 04/2000- 0351 300 121 MAN 81.61920-0018 2.790,00
Scania 94/114/124/144/164 09/1995- 9100 272 020 Scania 1354110

Scania 1449757
3.990,00

Scania Serie P,G,R,T 03.2004- 0351 307 361 Scania 1446258 3.990,00
Mercedes-Benz Vito 02.1996- 9100 134 910 Mercedes-Benz 638 835 01 70 2.190,00
Mercedes-Benz Sprinter 01/1995- 9100 132 030 Mercedes-Benz 901 500 04 54 1.890,00
MAN TGL 04/2005-, TGM 10/2005- 0351 029 371 MAN 81.61920-0036 7.290,00

il. foto

Kapillar Seal
Těsnivo klimatizace

K utěsnění netěsností chladicích a klimatizačních zařízení způsobených korozí, bez
obsahu polymerů, aktivuje se teprve na netěsné straně vlivem výrazného rozdílu tlaků

Popis Obsah Provedení Objednací číslo Cena
Startovací souprava, 3 ks prostředku Kapillar Seal o objemu 60 ml,
1 injektor UVNJ

9682 220 758 2.290,00

Kapillar Seal 60 ml Plastová nádrž 9682 220 757 670,00
Kapillar Seal 250 ml Plastová nádrž 9682 220 759 1.850,00
Injektor, Inline UVNJ 9682 220 760 1.090,00

od│670,–
Nový utěsňovací

přípravek, nevytvrdne!

po│1.290,–
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.
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Chladivo proudí hygroskopickým filtrem a vytéká z něj ve formě kapaliny.
Sušič filtru je nutné vyměnit jednou za rok (užitková vozidla), nebo pokud
dojde k přerušení obvodu chladicí kapaliny.

Sušák filtru

od│380,–

Typ vozidla Objednací číslo Porovnávací číslo Cena
MAN TGA 04/2000- 0351 197 481 MAN 81.61910-6017 690,00
Volvo FH12/FH16 08/1993- 0351 196 641 Volvo 1618 848 380,00
Mercedes-Benz S-Klasse 10/1998- 0351 196 581 Mercedes-Benz 220 830 00 83 620,00
MAN F2000/L2000/M2000 10/1993-, 
Mercedes-Benz Actros 10/1993-

9100 802 520 MAN 81.61910-6012,
Mercedes-Benz 000 830 178 3

590,00

Scania 124, 144 11/1995- 9100 802 350 Scania 1337496 590,00

Pro klimatizace

il. foto

il. foto
Pokud chladivo ucpe systém, je kompresor promazán speciálním olejem.
Část oleje pak obíhá spolu s chladivem klimatizací.

Kompresor klimatizace

Typ vozidla Objednací číslo Porovnávací číslo Cena
Mercedes-Benz Actros 04/1996- 9100 851 061 Mercedes-Benz 000 234 09 11

Mercedes-Benz 000 234 31 11
Mercedes-Benz 541 230 12 11

7.990,00

MAN F2000 09/1996- 9100 850 344 MAN 81.61906-6007
MAN 81.61906-6008
MAN 81.61906-6010

8.790,00

MAN F2000 09/1996- 9100 858 260 MAN 81.61906-6007
MAN 81.61906-6008
MAN 81.61906-6010

6.990,00

Volvo Volvo FH12 08/1993-, FM 09/2005-, 
FM9 12/2001-09/2005, FM12 08/1998-09/2005

9100 850 670 Volvo 8191892 6.190,00

Scania Serie 4 09/1995-, P/G/R/T 03/2004- 9100 850 749 Scania 1376998 6.990,00

Rozsah dodávky
24 filtračních sítek různých velikostí, 24 informačních nálepek, nástroje k montáži a
demontáži
Sada s 5 filtračními sítky (nutno zakoupit dodatečně)

Doplňující ochrana kompresoru před mechanickým poškozením nečistotami (jako
např. šponami)

Sada nástrojů pro filtrační síto do kompresorů

Provedení Objednací číslo
52 dílů 0351 231 111

│2.490,–

od│6.190,–
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.

Viskózní spojka bez ventilátoru, Tepelná

Viscospojka

21

od│9.490,–
Typ vozidla Obrázek Objednací číslo Cena
Mercedes-Benz Atego 1/2, Actros MP2/MP3 1 1888 000 026 9.990,00
DAF XF 95 2 1888 000 033 9.490,00
MAN TGA, D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45 3 1888 000 046 9.690,00
MAN TGA, D2876 LF 01-03/06/08-10/14/17
TGA, D2866 LF20-25/29-31/34/35/38/39/40/45
TGA, D2866 LF26-28/32/36/37/41/43
TGA, D2876 LF04/05/07/11/20/21/22/24

3 1888 000 047 9.990,00

MAN TGA, D2066 LF01-04/06/07/11-20/21-39
TGA, D2676 LF01-05/11-16

4 1888 000 050 12.290,00

Typ vozidla ∅ mm Obrázek Objednací číslo Cena
Mercedes-Benz Actros, MK, SK 233 1 1888 000 016 4.390,00
Mercedes-Benz Axor, Atego 1/2, Unimog 203 2 1888 000 021 5.190,00

Viskózní spojka, Elektrická

Viscospojka

1

2
4

www.europart.net

Přes EWOS si objednejte
veškeré dílenské potřeby.

3

od│4.390,–
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.
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Obsah nádrže 32 kg
Oblast použití
Pro osobní a nákladní automobily, autobusy a hybridní vozidla
Rozsah dodávky
Kryt
S databází nákladních automobilů na kartě SD a příručkou

po│105.875,–Klimatizační 
servisní přístroj

Konfort 760 R BUS

Provedení Objednací číslo
Předvybaveno pro chladivo R 134 9539 004 075
Předvybaveno pro chladivo R 1234yf 9539 004 076

Barevný displej, dvoustupňové podtlakové čerpadlo s dopravním výkonem 146 l/min,
blokovací mechanismus váhy, podpora několika jazyků, plně automatická recyklace
chladiva

Klimatizační technika pro autobusy

Rozsah dodávky
Sada těsnicích O-kroužků, Panoramatické ochranné brýle, Ochranné rukavice,
Armatura dusíku, Kartuše pro vyhledávání netěsností, Plnicí hadice, Spojka, 
Ráčnový klíč, Digitální teploměr

│4.690,–
Obsahuje všechny důležité pomůcky k provedení profesionálního servisu klimatizace.

Bus

Provedení Objednací číslo
9 dílů 9682 220 689

Startovací souprava pro servis klimatizací

Schváleno společností EvoBus.

Popis Objednací číslo Cena
Tiskárna 9682 220 601 5.590,00
Role papíru pro tiskárnu 9682 220 602 39,00
Kryt 9682 220 603 1.390,00
Sada dílů pro údržbu 9682 220 604 1.350,00

Příslušenství

AR 600

Objednací číslo
9682 220 600

Plně automatické zařízení k odsávání, recyklaci, vysušení a plnění velkých klimatizací,
používaných například v autobusech nebo vlacích, a všech ostatních klimatizací
plněných chladivem R134a používaných v nákladních automobilech, osobních
automobilech, zemědělských strojích a jiných strojích
- integrovaná databáze,
- plně automatické plnění oleje,
- nejrychlejší plnicí přístroj své doby – 120 kg/h (v případě zařízení Bus o hmotnosti 
10 kg – cca 4 min.),

- díky použité metodě plnění odpadá nutnost vyhřívání,
- velice silný kompresor ¾ k odsávání kapalin i plynů,
- velká nádrž na chladivo (40 l/30 kg),
- možnost vysokého zatížení váhy – 110 kg,
- jednoduchá obsluha.

*

*

Klimatizační 
servisní přístroj │89.990,–

Klimatechnik_2012_CZ  16.04.2012  07:48  Seite 21



22

Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.

na bázi syntetických esterů, pro všechny chladicí okruhy, ve kterých se používají
nechlorovaná chladiva jako např. R134a; v závislosti na viskozitě se doporučuje pro
hermetické, polotermické a otevřené pístové a šroubové kompresory; přispívá ke
zvýšení výkonu klimatizace a je doporučován předními výrobci automobilů a
automobilových dílů, nachází mnohostranné využití v soupravách firem
Mercedes-Benz, Neoplan, MAN, EvoBus
Zkontrolovat typ kompresoru!

│590,–RENISO TRITON SE 55

Obsah Provedení Objednací číslo
1 l dóza 9895 720 131

Chladicí strojní olej

Konstrukční výška 41 mm
Průměr 41 mm

Označení Otvor mm Objednací číslo
MVOC-10 10 9682 220 770
MVOC-15 15 9682 220 771
MVOC-18 18 9682 220 772

Magnetický klíč
Nejsnazší a nejrychlejší způsob přestavení elektromagnetických ventilů na ruční
ventily, umožňuje testování elektromagnetických ventilů a usnadňuje tak vyhledávání
vadných ventilů, mimořádně kompaktní rozměry, snadná obsluha a manipulace díky
praktické konstrukci

Testovací nástavec nelze použít u elektricky ovládaných elektromagnetických
ventilů.

Např. při přerušení obvodu kompresoru klimatizace namontované v autobuse

po│1.150,–
Oblast použití

Označení MVOC-16
Konstrukční výška 5 mm
Vnější průměr 27 mm
Vnitřní průměr 16 mm

Objednací číslo
9682 220 774

Magnetický klíč
Mini
Cenově výhodná alternativa k běžně používaným magnetickým
klíčům

│400,–

Klimatizační technika pro autobusy
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Klimatizační technika od A do Z: Výhodná služba pro servis! Akce platí od 15. dubna 2012 do 30. září 2012.
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Popis Objednací číslo Cena
Hadice HS 20 BL, nízkotlaká, 6 m 9682 220 702 1.250,00
Hadice HS 20 RL, vysokotlaký, 6 m 9682 220 703 1.250,00

Příslušenství

Sací výkon: plyn 13,8 kg/h, kapalina 94,2 kg/h.

Napětí 230 V
Příkon 920 W
Tlak, max. 38,5 bar
Provozní teplota 0-40 °C

Odsávací stanice
CR 650 EC

Objednací číslo
9682 220 610

Určeno k odsávání všech druhů bezpečnostních chladiv (vyjma hořlavých plynů), jako
jsou například R134a, R22, R407c, R404, a vysokotlakých chladiv (R410a),
mimořádně výkonný bezolejový kompresor 1/2-PS, vybaven funkcí samočištění, která
umožňuje, aby zařízení pokračovalo v práci s jiným druhem chladiva, není možný
suchý režim provozu a práce s chladivem bez obsahu oleje (nový typ chladiva)

│18.990,–

Oblast použití
Vhodné pro mobilní a stacionární použití

Váha, zobrazovací jednotka, podtlakové čerpadlo, přepravní rám, manometr (nízký
tlak, velice nízký tlak, podtlak), červená a modrá plnicí hadice o délce 180 cm

Rozsah dodávky

Napětí 230 V
Příkon 920 W
Tlak, max. 45 bar
Provozní teplota 5-40 °C

Plnicí a vakuová stanice
CS 1086 AH

Objednací číslo
9682 220 611

Výkonné vakuové čerpadlo, které dokáže vytvořit při provozním tlaku 113 l/min ve
dvou pracovních krocích výrazný podtlak (požadovaný podtlak 0,02 mbar), analogový
vakuometr ke kontrole podtlaku, robustní elektronická váha, typ CC 600, maximální
kapacita váhy 80 kg, bloková baterie 9 V, s programovatelnou hmotností plnění a
elektromagnetickým ventilem k řízení množství plnění, upevněno včetně plnicích hadic
v rámu, který lze snadno přepravovat

│18.990,–

Chladicí technika pro oblast dopravy

il. foto

DR200A, Datalogger

Provedení Včetně vestavěné tiskárny
Rozsah teplot -40 až +110 °C
Vestavná výška 131,5 mm
Montážní šířka 131,5 mm
Rozměry 144 x 144 mm
Hloubka 83 mm

Napětí/přípojky: 12/24 V, stř./ss., 1 konektor k připojení napájecího zdroje 230 V
S přesností: +-0,5 °C a rozlišením 0,1 °C
Nastavitelné intervaly záznamů: 1 min. až 24 hod.
Záznam: až 4 500 položek k uložení
Výstup alarmu/relé

Objednací číslo
9682 220 742

Přístroj zaznamenávající teploty

│6.990,–

Rozsah dodávky
bez hadic
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Více na www.europart.cz nebo na telefonu +420 602 242 489

1. Financování formou leasingu

2. Financování formou úvěru

3. Financování formou smluvního   
 závazku dlouhodobé spolupráce

Nové možnosti profinancování 
dílenského vybavení od EUROPART CZ!

Víte, že společnost EUROPART CZ  s. r. o., 
jako jedna z mála firem v oboru, 

Vám nabízí několik možností financování 
dílenského vybavení a dílenských technologií?

Informujte se o nejvhodnější formě profinancování 
Vašich investic do dílenského vybavení 

na kterékoliv naší provozovně,
nebo u svého obchodního zástupce Europart CZ  s. r. o.

Nové možnosti financování
dílenského vybavení od EUROPART CZ!
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Čeperka 306
53215 Pardubice - Areál Vesna*
Tel. 466 044 190
Fax 466 044 180

Dopraváků 723
18421 Praha 8**
Tel. 283 085 315
Fax 283 085 500

Hájecká 1068/14
61800 Brno-Černovice
Tel. 548 210 984/211 022
Fax 548 211 152
Mobil 602 186 129

Domažlická 138
31800 Plzeň*
Tel. 377 963 614
Fax 377 970 744
Mobil 724 233 131

Kolín-Šťáralka
28002 Kolín
Tel. 321 712 981
Fax 321 713 151

Zákaznické č. EUROPART

Odesílatel/firma____________________________________________________________________________

Ulice/č. __________________________________________________________________________________

PSČ/obec ________________________________________________________________________________

Telefon _____________________ Fax________________________ E-mail___________________________

Datum/podpis/firemní razítko Akce Květen/červen 2012 – platné do 30.06.12

Náš dárek pro Vás v Květen/červen:
Nejrychlejší zákazníci obdrží k první
objednávce z naší nabídky zdarma
tuto Kapesní nůž.

Množství Zboží Objednací číslo Cena Objednávka/poptávka*

1 Kapesní nůž / / � / �

� / �

� / �

� / �

� / �

� / �

� / �

� / �

� / �

� / �

* Odpovídající zaškrtněte

Kopírovatelná předloha faxu

Po-pá 7:00-17:00*
Po-pá 7:00-18:00**
So 8:00-12:00*/**

Po-pá 7:00-17:00
So 8:00-11:00

Po-pá 6:00-18:00
So 8:00-12:00

EUROPART CZ s.r.o.

Otevírací doba:
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