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Nová řada klimatizací “Alaska”
PLNIČKA LIMATIZACÍ ALASKA START - 007950015200
PLNIČKA LIMATIZACÍ ALASKA START HFO - 007950015210
PLNIČKA LIMATIZACÍ ALASKA ALASKA BUS - 007950015220
PLNIČKA LIMATIZACÍ ALASKA PREMIUM - 007950015230
PLNIČKA LIMATIZACÍ ALASKA PREMIUM - 007950015230

další zařizení Magneti Marelli

Nemáme v nabídce vrtačky, 
ale o klimatizacích toho víme 
více, než ostatni...

Zařízení pro podporu klimatizace sérii Alaska je výsledkem mnoha let zkušeností testování a 
diagnostika Magneti Marelli těchto systémů, jakož i aktuální poptávky dílen v inovativním a 
řešení produktivity. Vestavěná databáze, topení, inovativní systém váhového faktoru, diagnostika 
dusíkem, jsou jen některé z výhod nových modelů. 2 nové zařízení určené pro práci s novým 
chladivem HFO- plnička může být vybavena ID faktorem, potřebné v současné realitě a podle 
platných předpisů. Většina stanic také umožňuje podporu pro hybridní vozidla. databáze obsahuje 
automobily, nákladní automobily, zemědělské a s chladivo. Ke každé stanici, Magneti Marelli 
nabízí komplexní podporu balíček v podobě bezplatné školení, ochranný kryt, plakát bannerové 
reklamy a nastavte 100 ks nitrilové rukavice. 

Ozonator MX4000 
- 007936210010

Ozon-Maker 
- 430104018045

Cool Weather
Čistička klima systému Mm

007950024620

www.wyposazeniemm.pl
www.magnetimarelli-checkstar.pl

Kalibrace a instukce dostupné online

Detektor úniku dusík / vodík
007950025880

Sada ventilků pro 
klimatizaci s klíčem 

-007936210050 

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., Plac pod Lipami 5  
40-476 Katowice, Poland, tel. +48 32 6036142
e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com  /  www.wyposazeniemm.pl

MAGNETI MARELLI
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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.mmwe.eu

návštěva:
 www.mmwe.eu 

a podívejte se na náš sortiment garážového zařízení

DIAGNOSTIKA
diagnostické testery benzinových 
vstřikovačů,  
analyzátory plynů, 
čištění a zpracování měření 
-  alternátorů,  
workshop Software

DIESEL
Testovací stolice, 
příslušenství pro ultrazvukové 
čištění – chemie, 
speciální nástroje a přípravky

PLNIČKY KLIMATIZACÍ
příslušenství klimatizace, 
nástroje pro klimatizace, 
chladiva, oleje, chemikálie 
pro klimatizace a opravárenské sady 
klimatizačního vedení.

Ostatní vybavení
dílenské lampy, 
speciální nástroje, 
manipulační zařízení 
pro pneumatické klíče 
ATF pracovní oděvy, 
ochranné rukavice



4

w
w

w
.w

yp
o

sa
ze

n
ie

m
m

.p
l

www.mmwe.eu

Plynový tester bez tiskárny 
(R134a, R1234yf)
007935020000

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

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

Plynový testr s tiskárnou  (R 134A, R1234yf), 
Rychlé a přesné stanovení čistoty chladiva, 
007935020010
Plynový testr s tiskárnou (R 134A, R1234yf)
• Rychlé a přesné stanovení čistoty chladiva, 
• Jednoduchý a rychlý tisk provedených testů, 
• aktualizace prostřednictvím USB, 
• odolný vůči ropným produktům, 
Testované faktory:
• R1234yf, R134a s přesnost: (1,0 % +/-), 
• Zobrazí procenta koncentrace: R1234yf, R134a, 
• HC a vzduchu, 
• Teplotní rozsah: 10 ° c až 50 ° c, 
• Napájení: 110/220 V 50/60 Hz, 
• Protokoly na USB, 
• Uživatelské rozhraní: LCD + 3 tlačítka, 
• Certifikáty: CE, SAE, Integrální kalibračního čerpadlo: 
Ano,  znečištění ropou: vyměnitelný filtr

Filtr pro testry
007935020020

Papír do tiskárny testeru
007935020030

Sada manometrů pro 1234yf
007950024725

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

Electronický detektor úniku pro R1234yf
007950025830

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

Identifikátor chladiva R1234yf
007935021060

NOVINKA!

Tlaková láhev, R1234yf 5Kg (007950014561)
007950014320
Chladivo R1234yf (007950014320) - 
komplet s lahví, 5 kg (007950014561)
007950014561

Adaptér tlakové láhve pro nové chladivo.
007950025800

Adaptér Honeywell na tlakovou láhev pro nové 
chladivo.
007950025810

Adapter Hp na lahev Dupon
07950026650

Adapter Hp na lahev Honeywell
007950026660
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A/C hadice - 250 Cm pro chladivo 1234yf 
červená, Fitting 1/2 palce 
007950024950

A/C hadice - 250 cm pro chladivo 1234yf modrá, 
Fitting 1/2 palce 
007950024960

Rychlospojka Hp pro 1234yf  
(samice Fitting 1/2 palce)
007950024930

Rychlospojka  Lp pro 1234yf  
(samice Fitting 1/2 palce)
007950024940

Rychlospojka  Lp pro 1234yf  
(samice Fitting 1/2 palce)
007935020120

Rychlospojka HP HFO 1234yf Parker
007935020130

Univerzální adaptér LP na lahev s 1234yf
007950026670

Univerzální adaptér HP na lahev s 1234yf
007950026680

Uv barvivo 1234 yf 350 ml
007950024910

Oil s parametry odpovídajícími ND 12  
do chladiva 1234yf 
007950024920

Kontrastní látka 1234yf 250 ml
007950024915

Oil PAG 100 1234yf
007950024925

Oil pro hybridních systémů R1234yf
007950024685

Oil s parametry odpovídajícími PS D1 do 
chladiva 1234yf 
007950026330

NOVINKA!

Kontrastní látka UV v aplikátoru, určeno pro 
chladivo 1234yf+hadice 12 ks 
007950026350
Kontrastní látka UV ve stříkačce do chladiva 
1234yf+hadice 12 ks
007950026360 NOVINKA!
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AUTOMATICKÁ PLNIČKA 
KLIMATIZACÍ ALASKA START 
007950015200  

Aljaška START je automatické zařízení Magneti Marelli, vyvinuté 
pro diagnózu a systém klimatizace. Zařízení umožňuje snadno provádět 
servisní zásah dvěma způsoby. Tento model je kompromis mezi velké tech-
nické možnosti a atraktivní cenou. 
(1) funkce manuál: provozovatelem je proveden zotavení splachovací, 
chladicí kapaliny, utěsněná, plnění. 
(2) automatické funkce: operace jsou prováděny automaticky výběrem 
kódu auto z databáze nebo automaticky programovatelné cyklu (bez po-
moci operátora nastavením různých funkcí zavedené hostování). Bohaté 
softwarové zařízení je schopen vést operátora prostřednictvím následují-
cích cyklů. Databáze automobilů, dodávkových, nákladních automobilů a 
zemědělských strojů operátor zlepšuje a urychluje podporu pro/c. 

Vybavení: 
• programátor a sofistikované elektronický řídicí systém elektrovalves pří-
ručka 
• pojistný ventil • tlak snímače 
• dva analogové měřidla tlaku vzduchu v 
• dva ventily 
• tři zásobníky na čerstvý olej, přepracovaní a kontrast služby (volitelně) 
• tiskárny 
• s délkou 3 m rozkládací 
• jasné alfanumerický displej 
• integrované, elektronické databáze, což umožňuje m.in. identifi kaci 
sekundární vozidla na základě registrační číslo poslední provedené služby 
a diagnostika
 
Funkce ALASKA START 
• regenerace chladiva obsažené v/c 
• čištění faktoru mechanické nečistoty 
• odvodnění filtrováním 
• separační faktor z oleje obsaženého v měřeném množství obnovené 
chladiva 
• testovací systém 
• přítomnost reziduálního chladiva v systému odvlhčení 
• odsávací systém pomocí výkonné vakuové pumpy 
• test úniku systému (na vakuum nebo tlak dusíku) 
• automatické nebo polo automatické olejové injekce a kontrast v částku 
stanovenou manuální nebo vizuální kontroly, 
• využívání zbývajících faktorů 
• schopnost pracovat v režimu ručního  
• jednoduchá a levná služba

Podrobnosti: 
• chladivo R134a 
• váha elektronická chladivo:-přesnost +/-10 g 
• Próżniomierz: Kl. 2.5 
• Provozní kapacita: nádrž-10 kg R134a 
• filtr s komplexním molekulárním sítem  
• vakuové čerpadlo 70 l/min 
• maximální podtlak 0,05 mbar 
• objemové kompresory: 300 g/min 
• 3 m 
• tepelná tiskárna (volitelné) dodávané s: párem ochranných rukavic, 
ochranné brýle sadu připojení k válce externí prohlášení

SNADNÁ KALIBRACE ZLEPŠENÉ VYPOUŠTĚNÍ 
OLEJE

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

DOPORUČENÝ 
PROVOZNÍ TLAK

Databáze osobních vozů + nákladí, 
aktualizace pomocí karty (možné 

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

Kalibrace a instukce dostupné online

MADE IN ITALY

MAGNETI MARELLI

2LETÁ ZÁRUKA!
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AUTOMATICKÁ PLNIČKA 
KLIMATIZACÍ ALASKA START HFO
007950015210

ALASKA START HFO, plnící zařízení a diagnostika klimatizace HFO, 
který používá nové chladivo HFO 1234yf. Zařízení je v souladu s ustanove-
ními Evropské a americké bezpečnostní předpisy, jakož i ustanovení SAE 
(Society of Automotive Engineers). S cílem zajistit maximální přesnost a 
spravovat mimořádně snadná údržba, běžné a mimořádné byly vylepšeny 
funkce obnovení chladicí kapaliny a náplň. Výkon ventilační systém zaruču-
je nejlepší kapacity odvod tepla, a začlenění tachometrycznego ventilátor 
ve spodní části zařízení na odeberte všechny volatilised, obě také plyn a 
poslat ji prostřednictvím větracích systémů workshop. Kromě toho umožňu-
je identifikaci chladiva pomocí nepovinný identifikátor. Inovativní pracovní, 
budíky ukazují zařízení nefunguje správně

Vybavení: 
• Identifikátor chladiva (volitelně) 
• bezpečnostní ventil 
• tlakové senzory 
• tři analogové měřidla tlaku vzduchu v 
• dvě ruční ventily • tři zásobníky na čerstvý olej, přepracovaní a kontrast 
• (volitelně) 
• služby tiskárny s délkou 3 m podle J2888 
• jasné alfanumerický displej 
• další manometr tlaku v vnitřní válec 
• integrované, elektronické databáze, což umožňuje m.in. sekundární iden-
tifikace vozidla na základě registrační číslo spolu s poslední provedené 
• služby konektor pro dusíku (možnost) 
• konektor pro propláchnutí systému 
• POE/UV (pro hybridní vozidla s rychlospojkou) 
• rychlé Parker podle J2888

Funkce ALASKA START HFO
• regenerace chladiva obsažené v systému čištění 
• A/C faktoru mechanické nečistoty 
• odvodnění filtrováním • separační faktor z oleje obsaženého v měření 
množství obnovené chladiva  
• testovací systému 
• přítomnost reziduálního chladiva v systému odvlhčení 
• odsávání  pomocí výkonné vakuové pumpy 
• únik testování systému (na vakuum nebo tlak dusíku) 
• automatické nebo polo automatické olejové injekce a kontrast v částku 
stanovenou manuální nebo vizuální kontroly, 
• využívání zbývajících faktor 
• schopnost pracovat v Ruční 
• máchání systém faktor 20 nedávno služby 
• levné a servis 
• identifikace (volitelné)

Podrobnosti: 
• R1234yf chladivo 
• váha elektronická chladivo:-přesnost +/-10 g 
• váha na použité oleje přesnost +/-1 g 
• Próżniomierz: Kl. 2.5 • Provozní kapacita: tank-7 kg R134a/1234yf 
• filtr s komplexní molekulárním sítem 
• vakuové čerpadlo 70 l/min
• maximální podtlak 0,05 mbar 
• objemové kompresory: 300 g/min 
• 3 m rozkládací 
• tepelná tiskárna (možnost) 
• chladiva identifikátor (volitelné) dodané s : 
Pár ochranné rukavice ochranné brýle sada spojení do válců externí kalib-
race váha kalibrační hmotnost klíč pro uzamčení/snížení hmotnosti

KONEKTOR DUSÍKU

SNADNÁ KALIBRACE ZLEPŠENÉ VYPOUŠTĚNÍ 
OLEJE

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

DOPORUČENÝ 
PROVOZNÍ TLAK

Databáze CAR 
+ TRUCK
+ AGRI

Kalibrace a instukce dostupné online

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

MADE IN ITALY

MAGNETI MARELLI

2LETÁ ZÁRUKA!
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AUTOMATICKÁ PLNIČKA 
KLIMATIZACÍ ALASKA BUS
007950015220

ALASKA BUS Vyvinuto pro diagnostiku a systém klimatizace. 
Zařízení umožňuje snadno provést servisní zásah dvěma způsoby: 
1) fungovat manuál: provozovatelem je proveden zotavení splachovací, 
chladicí kapaliny, utěsněná, plnění. 
(2) automatické funkce: operace jsou prováděny automaticky výběrem 
kódu auto z databáze nebo automaticky programovatelné cyklu (bez po-
moci operátora nastavením různých funkcí zavedené hostování). Databáze 
automobilů, dodávkových, nákladních automobilů a zemědělských strojů 
operátor zlepšuje a urychluje podporu pro/c. Stanice má velkou nádrž a 
jedním z nejmocnějších vývěvy (226l/min) tak je vhodná pro práci s velkými 
systémy například. na autobusech. 

Vybavení: 
• programátor a sofistikované elektronické řídicí systém elektrovalves že 
• pojistný ventil • tlakové senzory 
• další chladič (elektrowentylatorem) chladiva 
• tři analogové měřidla tlaku vzduchu v 
• dva manuální ventily 
• tři zásobníky na čerstvý olej, přepracovaní a kontrast 
• tiskárna (volitelně) 
• služby 5 m rozkládací 
• alfanumerický displej 
• další manometr tlaku v vnitřní válec 
• integrované, elektronické databáze, což umožňuje m.in. sekundární 
identifikace vozidla na základě registrační číslo spolu s poslední provádí 
služby 
• konektor pro dusík 
• máchání 
• rozložení konektor POE/UV (hybridní automobily) s rychlospojkou 
• topný pás
 
Funkce ALASKA BUS: 
• regenerace chladiva obsažené v/c
• čištění faktoru mechanické nečistoty 
• odvodnění agenta filtrováním 
• separační faktor z oleje obsaženého v měření množství obnovené 
chladiva 
• měření množství obnovené ropy 
• testovací systém 
• přítomnost reziduální chladiva v systému odvlhčení 
• systém pomocí výkonné vakuové pumpy • únik testování systému (na 
vakuum nebo tlak dusíku) 
• automatické nebo polo automatické olejové injekce a kontrast v částku 
stanovenou manuální nebo vizuální kontroly, 
• využívání zbývajících faktoru dráty 
• práce v manuálním režimu • máchání faktor 
• systém diagnostiku systému spolu se tisk (volitelně)  
• levné a podrobnosti služby: 
• chladivo: elektronické chladivo R134a 
• váha:-přesnost +/-10 g 
• Provozní kapacita: 27,2 l - 25 kg R134a 
• filtr s molekulárním sítem a mechanické s tenké ok 
• vývěva 226l/min • maximální podtlak 0,05 mbar • 5 m • objemové kom-
presory: 500 g/min 
• tepelná tiskárna (volitelné) dodávané s: dvojice ochranné rukavice 
ochranné brýle sadu připojení k válce externí kalibrace kalibrace závaží 
hmotnost klíč pro uzamčení/snížení hmotnosti

KONEKTOR DUSÍKU

ZLEPŠENÉ VYPOUŠTĚNÍ 
OLEJE

NÍZKÉ 
PROVOZNÍ NÁKLADY

4M POTRUBÍ, KTERÉ LZE 
PRODLOUŽIT

Databáze CAR 
+ TRUCK
+ AGRI

VYSOCE VÝKONNÉ 
ČERPADLO

Kalibrace a instukce dostupné online

TISKÁRNA

MADE IN ITALY

MAGNETI MARELLI

2LETÁ ZÁRUKA!

KE KAŽDÉ PLNIČCE ZDARMA:
IGELITOVÝ OCHRANNÝ PŘEHOZ, PLAKÁT, RUKAVIC A BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE, ŠKOLENÍ, 
BANNEROVÁ REKLAMA
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AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ 
ALASKA PREMIUM
007950015230

ALASKA PREMIUM prémie je plně automatická jednotka Magneti 
Marelli, vyvinuté pro diagnózu a systém klimatizace. Vestavěná databáze 
automobilů, dodávkových, nákladních automobilů a zemědělských strojů 
umožňuje výrazně urychlit zpracování vozidel. Zařízení umožňuje snadno 
provést servisní zásah dvěma způsoby: 
1) fungovat manuál: provozovatelem je proveden zotavení chladiva, 
utěsněná, vyprázdnění, plnění, proplachování. 
(2) automatické funkce: operace jsou prováděny automaticky výběrem 
modelu auta z databáze nebo automaticky programovatelné cyklu (bez po-
moci operátora nastavením různých funkcí zavedené hostování). Zařízení 
je vybaveno databáze minulých služeb a diagnostiky, které jsou užitečné 
při zjišťování vad v klimatizaci, stejně jako dusík test pomocí vestavěného 
tlakového senzoru. Klimatizace zarovnávací funkce položky

Vybavení: 
• programovaný a sofistikovaný elektronický řídicí systém elektroventilů 
• pojistný ventil 
• tlakové senzory 
• senzor tlaku (měření tlaku s alarmem) 
• další chladnější (elektrowentylatorem) chladiva 
• dva analogové tlakoměry s navrhované tlak 
• tepelná tiskárna 
• Vestavěná databáze s možností výběru vozidel osobních automobilů, 
dodávek, nákladních automobilů a zemědělských strojů a možnost doplnit 
s dalších vozidel, diagnostiku a poslední služby 
• elektronické váhy na oleje a chladiva 
• servis s délkou 3 m rozkládací 
• displej LCD displej 
• čtyři nádrže oleje zpět, čerstvý olej, kontrast a oleje pro hybridní vozidla, 
topení, mytí konektor rozložení 
• POE/UV (hybridní vozidla) s rychlospojkou 
• připojení pro dusík (max. 15 bar), USB

Vlastnosti a funkce: 
• regenerace chladiva obsažené v čištění 
• A/C filtrace mechanické nečistoty 
• odvodnění filtrováním 
• separační faktor z oleje obsažené v systému 
• měření množství obnovené chladiva 
• testovat přítomnost reziduální chladiva v systému odvlhčení 
• systém pomocí výkonné vakuové pumpy 
• únik testovací systém 
• automatické vážení utěsněná ložiska v částce stanovené manuální nebo 
vizuální kontroly, 
• využívání zbývajících faktor 
• schopnost pracovat v režimu ručního 
• registrace funkce provedena ve formě vhodné pro tisk 
• máchání klienta Diagnostický nástroj pro systém 
• faktor systému spolu s tiskem, Bilanční faktor v/out 
• levné a služby 
• automatické nebo ruční aktivaci plynu nieskroplonych 
• databáze aktualizace přes USB 
• možnost připojení dusík a měření výstupů

Kalibrace a instukce dostupné online

KONEKTOR DUSÍKU

SNADNÁ KALIBRACE ZLEPŠENÉ VYPOUŠTĚNÍ 
OLEJE

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

TISKÁRNA DATABÁZE CAR 
+ TRUCK
+ AGRI

ZÁMEK VAH ÚDRŽBA HYBRIDNÍHO OLEJEIdentifikace chladiva
MADE IN ITALY

MAGNETI MARELLI

2LETÁ ZÁRUKA!

KE KAŽDÉ PLNIČCE ZDARMA:
IGELITOVÝ OCHRANNÝ PŘEHOZ, PLAKÁT, RUKAVIC A BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE, ŠKOLENÍ, 
BANNEROVÁ REKLAMA
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HFO PREMIUM Aljaška je zařízení pro plnění a klimatizace diagnózu, 
která používá nové chladivo HFO 1234yf. A plnění ustanovení Evropské a ame-
rické bezpečnostní předpisy, jakož i ustanovení SAE (Society of Automotive En-
gineers) s plně automatickou funkcí. Výkon ventilační systém zaručuje nejlepší 
kapacity odvod tepla, a začlenění tachometrycznego ventilátor ve spodní části 
zařízení na odeberte všechny volatilised, obě také plyn a poslat ji prostřednic-
tvím větracích systémů workshop. Dva způsoby zotavení chladicí kapaliny, vy-
vinuté podle SAE a usnadní práci člověka, který podporuje zařízení v souladu 
s rozsahem pracovní doby z dílny. Kromě toho umožňuje identifikaci chladiva 
pomocí nepovinný identifikátor. Zařízení je vybaveno databáze minulých služeb 
a diagnostiky, které jsou užitečné při zjišťování vad v klimatizaci, stejně jako du-
sík test pomocí vestavěného tlakového senzoru. Zarovnávací funkce klimatizace 
umožňuje odstranit znečištění ropou. Tisknou se všechny funkce, které jsou vidi-
telné na jasný LCD displej. Inovativní pracovní alarmy označují poruchy zařízení, 
auto instalaci a údržbu.

Vybavení: 
• programátor a sofistikované elektronické řídicí systém elektrovalves že 
• pojistný ventil 
• tlakové senzory 
• senzor tlaku (měření tlaku s alarmem) 
• další chladnější (elektrowentylatorem) chladiva 
• dva analogové tlakoměry s navrhované tlak 
• tepelná tiskárna 
• Vestavěná databáze s možností výběru vozidel osobních automobilů, 
dodávek, nákladních automobilů a zemědělských strojů a možnost doplnit s 
dalších vozidel, diagnostiku a poslední služby 
• elektronické váhy na oleje a chladiva 
• servis s délkou 3 m obnovitelných zdrojů v souladu Podle J2888, LCD displej. 
• Čtyři nádrže na olej, čerstvý olej, kontrast a oleje pro hybridní vozidla, topný 
pás,  konektor POE/UV (hybridní automobily) s rychlospojkou chladiva identifi-
kátor (volitelně) • topný pás konektor na dusík (do 15 barů), USB konektor 
• rychlé Parker podle J2888

Vlastnosti a funkce: 
• zotavení chladiva obsažené v čištění 
• A/C faktoru mechanické nečistoty 
• odvodnění agenta filtrováním 
• separační faktor z oleje obsažené v systému 
• měření množství obnovené chladiva 
• testovat přítomnost zbytkové chladiva v systému odvlhčení 
• systém pomocí výkonné vakuové pumpy 
• únik testovací systém 
• automatické vážení utěsněná ložiska v částce stanovené manuální nebo vizu-
ální kontroly, 
• využívání zbývajících faktor , schopnost pracovat v režimu ručního 
• registrace funkce provádí v podobě výhodné pro klienta tisku • máchání sy-
stému faktor, systém diagnostiky, spolu s tiskem 
• Bilanční faktor v/out, nekomplikované a levný servis 
• automatické nebo ruční aktivaci plynu nieskroplonych 
• databáze aktualizace přes USB, 
• Možnost připojení dusík a měření produkce prostřednictvím stanice tlakové 
čidlo 
• chladivo identifikace (volitelné)

 Podrobnosti: 
• chladivo: R1234yf,  
• váha přesnost +/-10 g 
• elektronické váhy čerstvý olej/použitý - přesnost +/-1 g 
• Próżniomierz: Kl. 1.0 
• nízký tlak/velký manometr: Kl. 1.6 vnitřní kapacita nádrže: 10 kg, objemové 
kompresory: 300 g/min 
• 3 m, kapacita čerpadla: 100 l/min 
• konečné vakuum: 5 Pa 0,05 mbar, filtru s komplexní mechanické na mole-
kulární síto s jemná síť , tepelná tiskárna součástí: dvojice ochranné rukavice, 
ochranné brýle, sadu připojení k válce externí kalibrace váhy, kalibrace závaží, 
Imbus klíč pro uzamčení/nižší váhu, příkaz

AUTOMATICKÁ PLNIČKA KLIMATIZACÍ 
ALASKA PREMIUM HFO
007950015240

Kalibrace a instukce dostupné online

KONEKTOR DUSÍKU

SNADNÁ KALIBRACE ZLEPŠENÉ VYPOUŠTĚNÍ 
OLEJE

NÍZKÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

TISKÁRNA DATABÁZE OSOBNÍCH VOZŮ + NÁKLADÍ, AKTUALIZACE 
POMOCÍ KARTY (MOŽNÉ DODATEČNĚ OBJEDNAT)

ZÁMEK VAH ÚDRŽBA HYBRIDNÍHO OLEJEIdentifikace chladiva MADE IN ITALY

MAGNETI MARELLI

2LETÁ ZÁRUKA!

KE KAŽDÉ PLNIČCE ZDARMA:
IGELITOVÝ OCHRANNÝ PŘEHOZ, PLAKÁT, RUKAVIC A BEZPEČNOSTNÍ BRÝLE, ŠKOLENÍ, 
BANNEROVÁ REKLAMA
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Filtr new Texa : 76mm, délka 240 mm, 
závit  M3/8“x M3/8“ 
007950025560

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

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

Filtr Do Brainbee Dml 304 průměr 76 mm délka 
160 mm, závit 1/4 palce
007950025930

Filtr do stanice Magneti Marelli ,Bosch ACS 
500,450,400,Silvertronic,Tronic,Delphi-seria Ref-
matic) Ø76 mm délka 230 mm přípojka 3/8”
007950025055

NOVINKA!

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

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

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

R1234yf

2.    Identifikace chladiva ne možné objednat ne ne možné objednat
3.    Databáze zadaná ano ano ano ano ano
4.    Paměť operací ano ano ano ano ano
5.    Diagnostika systému klimatizace ano ano ano ano ano
6.    Tiskárna možné objednat možné objednat ano ano ano
7.    HP-LP, HP, LP manuální ventily manuální ventily manuální ventily elektroventily elektroventily
8.    Odsávání AUT AUT AUT AUT AUT
9.    Odsávání oleje AUT bez váhy AUTs váhou AUTs váhou AUTs váhou AUTs váhou
10. Vakuum AUT AUT AUT AUT AUT
11. Zkouška těsnosti AUT AUT AUT AUT AUT
12. Fáze plnění AUT AUT AUT AUT AUT
13. Proplach systému ne ano ano ano ano

14. Detekce dusíkem ne možné objednat možné objednat možné objednat možné objednat
15. Odsátí zkapalněného plynu AUTA s ventilem AUTA s ventilem AUTA s ventilem AUT s elektroventilem AUT s elektroventilem 
16. Klávesnice a displej alfanumerické min 4 x 20  

(4 tlačítka) 
alfanumerické min 4 x 20  
(4 tlačítka) 

alfanumerické min 4 x 20  
(4 tlačítka) 

LCD obrazovka s tlačítky LCD obrazovka s tlačítky

17. Dávkování oleje (Aut - váha) Na základě času Na základě času Na základě času Aut váha Aut váha
18. Dávkování UV (Aut - váha) Na základě času Na základě času Na základě času Na základě času Na základě času
19. Manometry HP-LP 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
20. Nádobka pro čerstvý olej s rychlospojkou ano ano ano ano ano
21. POE nádobka /UV (hybridní automobily) s rychlospojkou ne ano možné objednat ano ano
22. Délka hadice 3000 mm 3000 mm 5000 mm 3000 mm 3000 mm
23. Vákuvá pumpa 70L 70L 226L 100L 100L
24. Vakuum min 0,05 mBar min 0,05 mBar min 0,05 mBar min 0,05 mBar min 0,05 mBar
25. Kompresor 9 cc 9 cc  14 cc 9 cc 9 cc
26. Topný pás ne ano ano ano ano
27. Vnitřní vložka 10kg 10kg  25kg 25kg 10kg
28. Senzor tlaku v nádobě s poměrem teploty ne ne ne ano ano
29. Měření tlaku vnitřní nádrže ne Manometr Manometr Ekran Ekran

Topný pás pro Container 12,5 l
007935090760
Topný pás pro Container 27,2 l
007935090770

Tisk8rna pro Station Plus/Hd/Next
007935096320
Tisk8rna pro Statio Alaska Start HFO/AlaskaBUS 
007950015510

Servisní souprava (filtr + olej) Mm6F / Mm7F
007950024110
Servisní souprava (filtr + olej)   Air Check / Clima 
Tech
007950024130

Filter Robinair Spx Valeo Dimension 76 mm 
délka 275 mm
007950025050

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

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

PLNIČKY KLIMATIZACÍ, 
TABULKA POROVNÁNÍ
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Ozon Maker
Ozonator MX-4000
Vysokou výkonnost ozonu potvrdilo  
mnoho let zkušeností!

95

Ozon-Maker - generátoru ozonu
Zařízení prostřednictvím ionizace vzduchu vytváří nestabilní alotropy kyslíku,tedy ozonO3. Ozon 
je velmi silné oxidační činidlo a odstraňuje všechnynečistoty nahromaděné v kabině. Efektivně 
odstraňuje vlhkost, která se shromažďuje převážně na podlahové vrstvě a odparnících klimatizace. 
Odstraňuje i nepříjemné zápachy. Systém dokáže v závislosti na velikosti kabiny vozidla a stupni 
její kontaminace vybrat provozní režim a čas (5, 10, 15, 30, 60 minut). V případě autobusů je 
doporučováno použít několik zařízení Ozone Maker. Ozon O3) je obsažen v atmosférickém vzdu-
chu, kde vzniká z kyslíku vlivem UV záření. Ozon je plyn těžší než vzduch, je nestabilní a rychle 
se rozkládá. Vyšší teplota, vlhkost a znečištění vzduchu urychlují rozklad. Ve vodě se pak ozon 
rozkládá ještě rychleji než ve vzduchu. Ve formě plynu je bezbarvý, v tlustších vrstvách je modrý. 
V kapalném stavu je sytě tmavomodrý, a v pevném stavu téměř černý. Ozon je velmi silně oxidační 
činidlo, mnohem silnější než kyslík. Rozkládá se na molekuly kyslíku a atomy kyslíku. Kvůli jeho 
velmi silným oxidačním vlastnostem je široce používaný v průmyslovém prostředí.
TECHNICKÉ PARAMETRY:
• Rozměry: 320 x 220 x 95 mm.
• Napájení: 220/240 V- 50 Hz – 0,15 A – 18 W
• Kapacita zařízení: 3 l/min.
• Výroba ozonu: 1 g/h
• Díky kompaktní konstrukci a dlouhé trubici pro výfuk ozonu je odstraňování
kontaminantů extrémně snadné.
• Lze zcela bez problémů umístit hrot trubice zakončenou sondou do požadovanéh
místa v kabině nebo do místa prachového filtru.
• snadná manipulace
• odstraňuje všechny nečistoty
• odstraňuje vlhkost
• odstraňuje zápachy
• jednoduché a ekologické fungování
• snižuje náklady na použití a likvidaci chemikálií

Ozonator MX4000 - generátoru ozonu
Zařízení MX4000 vytváří během ionizace atmosférického vzduchu nestálou, alotropickou modi-
fikaci kyslíku, ozon O3. Ozon jako velmi silné okysličovadlo odstraňuje všechny nečistoty, které se 
nacházejí v kabině. Účinně odstraňuje vlhkost, která se hromadí hlavně na podlahových krytinách 
a na výparníku klimatizace. Odstraňuje také nepříjemné zápachy, houby, bakterie a viry, které 
mohou ohrožovat naše zdraví. Zařízení se díky vysokému výkonu – nad 4000 mg/h dokonale 
osvědčuje např.: u autobusů a kabin vozidel s větším objemem, umožňuje také rych lejší dezinfekci 
kabin „osobních aut”. Ozon (O3) je součástí ovzduší, kde vzniká z kyslíku pod vlivem ultrafialového 
záření. Ozon je těžší než vzduch, je nestálý a rychle se rozkládá. Rozklad urychluje vysoká teplota, 
vzdušná vlhkost a znečištění vzduchu. Ve vodě se ozon rozkládá rychleji než ve vzduchu. V plynné 
podobě je bezbarvý, v silnější vrstvě má modrou barvu. V kapalném stavu má intenzivní tmavě 
modrou barvu, v pevném skupenství je téměř černý. Ozon je velmi účinná oxidační látka, mnohem 
silnější než kyslík.
TECHNICKÉ PARAMETRY:
• Výkon generátoru ozonu: 4000 mg/h
• Výkon interního čerpadla: 10-15 l/min
• Programovatelné stavy počitadla: 1-60 min
• Tlak vytvářený čerpadlem: 17 KPa
Pracovní prostředí: uvnitř dobře větraných místností bez plynů způsobujících korozi
• Atmosférický tlak prostředí: 100±4 KPa
• Teplotní rozsah pracovního prostředí: 5-40°C
• Relativní vlhkost pracovního prostředí: ≤80%
• Metoda výroby ozonu: korónový výboj
• Průměr výstupní hadice: 8mm
• Napájení: AC 220-240V 50Hz

430104018045 007936210010

www.wyposazeniemm.pl

1000
mg/h

4000
mg/h

MAGNETI MARELLI

2LETÁ ZÁRUKA!

95 LET
TRADICE
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Sada pro konverzi - přestavbu plničky 
z R134A na R1234YF
007935090865
Konverzní sada na přestavbu AC R1234YF
z původního R134A Alaska Start HFO/Alaska BUS
007950015580
Konverzní sada Hfo 1234yf (pro Next Line)
007935090860

Sada pro zakrytování - Hybrid  
Cars For Clima Tech Plus/Hd Next
007935090835

Další sada pro čištění  A/C zařízení
007950024060

Analyzer chladiva do plničky klima Alaska Start
HFO/Alaska Premium HFO
007950015690

N2 Propojovací sada pro další A/C jednotku
007935090850

Rozšíření záruky 12 měsíců na všechny  
jednotky
099994910040

Databáze 2016 knižní
007935090895

Upgrade  USB 2017
 Alaska Start, HFO, Bus, Premium, HFO
007935090891

Data Upgrade pro Clima Tech Top 2016 Stanice - paměťová karta
007935090890
Data Upgrade pro Clima Tech Plus/Hd Next 2016
 - paměťová karta
007935090880
Data Upgrade pro Clima Tech Plus/Hd Next 2016  - paměťová karta
007935090870

Olej pro Clima Tech Plus / Hd / Evo/ Top / Next
007935096230
Nádržka na olej Clima Tech Plus/Hd/Evo/
(Nie Pasuje Do Ct Top Next)
007935097100

DÁVKOVACÍ PLASTOVÁ NÁDOBKA NA OLEJ 
Matic/Plus, /Mobile
007950013570

Nádržka na olej Mobile
007935096770

Bezpečnostní kryt pro vzduchový  
test / Clima Tech / Next
007950015045
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Dekontaminační Spray  Bio 200ml
007950025760
Dekontaminační Spray Bio 200ml
007950026610

Decontaminační kapalina 5 l
007950025150

Kondenzovaná dekontaminační  
kapalina 1 l
007950025160

Neutralizátor kyselosti do oleje ve stříkačce 50 ml
007950026490

Stimulátor a zesilovač výkonnosti klimatizace  
30 ml
007950026500

Čistící kapalina pro výparníky 5 l
007950025170

Čistící prostředek pro A/C Systémy  
a součásti (aktivní pěna) 5 l 
007950025180

Dezinfekce spray 400 ml antibakteriální s 
hadičkovým aplikátorem (opakovaně použitelné)
007950024900

Čistící sprej na kondenzátory 400 ml (2 Ks)
007950024050

Ultrasonická kapalina Clean Air
007950025340
Ultrasonické zařízení +  sada 24 kusů dezin-
fekční tekutina „borovice”
00794100201

Výroba aerosolu v rozprašovači se provádí přene-
sením chemického roztoku na povrch piezoelektric-
kého krystalu, který vibruje frekvencí 15 až 20 kHz. 
Tato vibrace způsobuje vznik mlhy, která se vznáší 
nad ultrazvukovým měničem, a která je pomocí 
ventilátoru směrovának výstupnímu otvoru zařízení. 
Pak je pohlcována systémem recirkulace vzduchu, 
při které dochází k jeho čištění a odstranění baktérií 
a nepříjemného zápachu.
Hlavní výhodou ultrazvukové metody je vytvoření 
jemné mlhy v pokojové teplotě. Díky tomu se tyto 
částice příliš snadno neusazují na okolních plo-
chách. Předchází se tak jevu kondenzace vzhledem 
k vyšší teplotě vypařené tekutiny ve srovnání s oko-
lím. Velké kapičky jsou odstraňovány po nárazu na 
stěnu komory a pouze kapičky o průměru cca 5 až 
10μm jsou schopny dostat se do přívoduklimatizace.

Frekvence ultrazvuků modulu: 1,7Mhz
Napájecí napětí: 230V 
Výkon: 40W
Vydatnost: 250ml/hod.
Pracovní teplota: -1°C až 60°C
Teplota skladování: -30°C až 90°C
Rozměry: 240x185x120mm
Hmotnost: 0,80kg

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

007950024870

Dekontaminační pěna 400 ml
007950025630

Sprej pro osvěžení Magneti Marelli je zárukou 
osvěžení, voní je hygienický, ideální do kabiny 
vozu. Samostatý „granát” vám umožní rychle 
odstranit bakterie, houby a aktualizovat zápach  
v kabině vozidla.

Dekontaminační Spray  - Samostatný  
„Granate“ 200 ml
007950024020
Dekontaminační Spray  - Samostatný   
„Granate“ 200 ml
007950024021
Dekontaminační Spray  - Samostatný   
„Granate“ 200 ml
007950024022
Sprej na osvěžení, jednorázový -Granát Talk 
200ml
007950026510
Sprej na osvěžení, jednorázový -Granát Vanilka 
200ml
007950026520
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Laserový teploměr
007950013810

Profesionální zařízení pro měření teploty pohybují-
cích se objektů, nepřístupné nebo nebezpečné na do-
tek. Pyrometr je vybaven laserovým zaměřovačem, 
přesnost měření má vysokou měření přesnost 0,1°C.  
Umožňuje 15 hodin nepřetržité práce.

Zařízení k testu ventil Pwm-Clima Tester
007935063040

MM vcomp slouží jako přímé napájení regulační ventil do všech přímo řízený 
Kompresor klimatizace s vnější nastavitelný výkon bez nutnosti vytvořit připoje-
ní elektrického systému vozidla. U ivatelsky umožňuje významné časové úspory 
při diagnostické systémy. Použití vcomp MM můžete rozšířit rozsah Diagnostika 
klimatizace. 

Technické údaje: 
• napájení: 11-15 V 
• teplotní rozsah:-10°C až + 40°C 
• skladovací teplota:-20°C až + 50°C 
• spotřeba energie: Max 3A 
• výkon řízení kompresoru:
3-100 % aktuálně podporovaných modelů: 
Denso: 5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEU16, 7SEU16, 7SEU17 původním: 
PXE13, PXE16 

Teploměr
007950024030

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR
• teplotní rozsah -50°C až +300°C

Dual teploměr - Ir/Contact
007950013830

Přesné teploměry, možnost diagnostikovat klimatizační 
systémy pomocí laserového pyrometru, infračerv. Nebo 
sondou teploměru, digitální.

Sada osvěžujících kapalin do ultrazvukového 
zařízení, sada 3 vůně-24 ks (8 ks každé vůně)
007950026530
Kapaliny pro ultrazvukové zařízení borovice  
105 ml-24 ks.
007950025350
kapalina pro ultrazvukové zařízení Iva  
105 ml-24 ks.
007950025360
kapalina pro ultrazvukové zařízení pižmový  
105 ml-24 ks.
007950025370

NOVINKA!

 R134A Plynový analyzer
007935090940

MINI ID - ANALYZÁTOR CHLADIVA R134a:
V současnosti můžeme na automobilovém trhu nalézt chladiva různé kvality. Aby 
se zabránilo poškození klimatizačního systému ve vozidle nebo ve stanici pro auto-
matickou diagnostiku a plnění, doporučuje se kontrolovat kvalitu chladiva. Mini ID je 
schopen ověřit kvalitu chladiva R134a z hlediska příliš vysokého obsahu vzduchu a 
znečištění propanem nebo butanem.
SPECIFIKACE:
• Hmotnost: 0.8kg
• Podporovaná chladiva: R134a (Tetrafouroethane)
• Tolerance: Správný/Nesprávný — 95% čistého R134a
• Certifikáty: SAE J1771 and CE
• Uživatelské rozhraní: Membránová tlačítka se signalizačními diodami
• Kalibrační metoda: Manuální pumpička
• Teplota skladování: -10° až +50°C
• Pracovní teplota: +10° až +45°C

Analyzer pro chladící plyny Hvac
007935090950

MINI ID - ANALYZÁTOR CHLADIVA R134a:
V současnosti můžeme na automobilovém trhu nalézt chladiva různé kvality. Aby 
se zabránilo poškození klimatizačního systému ve vozidle nebo ve stanici pro auto-
matickou diagnostiku a plnění, doporučuje se kontrolovat kvalitu chladiva. Mini ID je 
schopen ověřit kvalitu chladiva R134a z hlediska příliš vysokého obsahu vzduchu a 
znečištění propanem nebo butanem.
SPECIFIKACE:
• Hmotnost: 0.8kg
• Podporovaná chladiva: R134a (Tetrafouroethane)
• Tolerance: Správný/Nesprávný — 95% čistého R134a
• Certifikáty: SAE J1771 and CE
• Uživatelské rozhraní: Membránová tlačítka se signalizačními diodami
• Kalibrační metoda: Manuální pumpička
• Teplota skladování: -10° až +50°C
• Pracovní teplota: +10° až +45°C
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Elektronická stupnice 80 kg
007950025380

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

Nástroj pro demontáž ventilu
007950025200

Modrá hadice 2500 mm  
F 1/4‘‘ x F 1/4‘‘ 180D
007950013760
Modrá hadice 4000 mm  
F 1/4‘‘ X F 1/4‘‘ 180D
007950024730
A/C hadice - 250 cm pro chladivo 1234yf 
modrá, Fitting 1/2 palce 
007950024960
Modrá hadice 4000 mm pro chladivo R1234yf
007950024965

Červená hadice 2500 mm  
F 1/4‘‘ x F 1/4‘‘ 180D
007950013770
Červená hadice 4000 mm  
F 1/4‘‘ X F 1/4‘‘ 180D
007950024720
A/C hadice - 250 Cm pro chladivo 1234yf červená, 
Fitting 1/2 palce 
007950024950
Červená hadice 4000 mm  
pro chladivo R1234yf
007950024955

Rychlospojka Lp 1/4 palce 16 mm
007950013780

Rychlospojka Hp 1/4 palce 16 mm
007950013790

Sada filtrů s hledáčkem
007950024780

FILTRAČNÍ SADA S KONTROLNÍM OTVOREM

Kompletní sada pro demontáž 
kompresoru
007950016010

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

Doplňující sada por demontáž kompresoru
007950016020

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

      

Základní sada nářadí pro demontáž  
kompresoru 
007950016030

Základní sada na demontáž dílů kompresor Kit obsahuje: 
univerzální klíč na spojky, klíč k demontáži spojky Sanden 
SD 5,  klič k demontáži  spojky kotoučové metrický klíč 
k montáži / demontáž spojky postupné Chrysler C171 / 
Ford S 61 Hitachi-MI / Tecumsah Hr-9801 klíč, odstranění 
/ připojení NIPPONDENSO GP / 109 k demontáži  
hřídele spojky.
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Rychlospojka Parker® vyšší tlak 1/4“ SAE
007935020110

Rychlospojka LP HFO 1234 yf Parker
007935020120

Rychlospojka HP HFO 1234 yf Parker
007935020130

Rychlospojka BMW
007950024560

Rychlospojka pro Renault Hp-Lp
007950025250

O- kroužek - držák 
007950024820

Ford Kit Springlock 4 Pieces
007950024760

Opel Kit Springlock 4 Pieces 
007950024770

Spring Lock Tool Lp Hose For Toyota
007950025020

Rychlospojka 180° Lp
007950024000

Rychospojka 180° Hp
007950024010

Rychlospojka Hp pro 1234yf  
(samice Fitting 1/2 palce)
007950024930

Rychlospojka  Lp pro 1234yf  
(samice Fitting 1/2 palce)
007950024940

Rychlospojka Hp 1/2 palec  
s konektorem 1/4 „ samec
007950025230

Rychlospojka Lp 1/2 palec  
s konektorem 1/4 „ samec
007950025240

Rychlospojka Parker® nižší tlak 14 mm
007935020080

Rychlospojka Parker® vyšší tlak 14 mm
007935020090

Rychlospojka Parker® nižší tlak 1/4“ SAE
007935020100
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3W+UV Otočná lampa
007935030020

Magneti Marelli dílenské lampy mají mnoho zajímavých 
řešení: seroprotection nabíjení – spodní část s magnetem 
– ohyb lampy 120 - háčky – provedení s UV 3W 
• přední 3W COBLED poskytují > 240 lumenů 
• horní LED s UV 395 ~ 410um • rotace 120 stupňů 
• magnet v dolní části rukojeti 
• Clip-on „vnořit“ v dolní / horní části držadla 
• nabíjecí zásuvky s indikátor úrovně 
• 2-3 hodiny 
• 3-4 hodiny nabít 
• adaptér 5V 1A CE mini-USB kabel

      

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

Uv Lampa 12V/50W (dále olej s Uv + čistič 
kontrastního barviva)
007935090120

UV lampa Kit Marelli MMagneti umožňuje rychlé zjištění 
úniku v klima. systému .
SOUPRAVA OBSAHUJE TYTO POLOŽKY:
• UV lampy 50W s rotační tryskou 
• olejem (PAG) s kontrastem 
• ochranné brýle 
• sprej pro očištění

     

Uv Lampa 100 W
007950024700

UV LAMPA 100W

Pružinový kroužek Hp hadice Toyota
007950025030

Filtrer
007950013800

Kondenzátor - Fuse Comb
007950025040

Čištění ventilů
007950024350

Otvor trubice upevňovací sada
007950025220

Naftový vstřikovač  1/4“Ffl X 1/4“Mfl
007950014140

Osmiboký klíč pro Lp R134A  
Socket Remove
007950014150

Osmiboký klíč pro Hp R134A  
Socket Remove
007950014160
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El. detektor úniku s Uv Lampou
007950013850

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU S UV LAMPOU 
Umožňuje rychlou lokalizaci úniku v systému pomocí 
elektronické sondy nebo UV lampy.
• 6 stupňů citlivosti (15 detekčních stupňů)
• trojbarevná elektronická stupnice indikující objem úniku
• detekce úniku až 3 gr/rok
• detekuje všechna činidla CFC , HCFC, HFC
• pružná sonda o délce 43 cm
• test baterie
• zvukový alarm indikující stupeň úniku
• funkce ztlumení
• ochranné brýle proti UV záření
• UV dioda s vysokým jasem

      

Uv Lamp 9 Led With Battery
007950013840

Magneti Marelli dílenské lampy mají různé modifikace, které 
mnohou vaši práce zjednodušit: seroprotection nabíjení 
– spodní část s magnetem –úhel ohybu  120 - háčky 
- vedl s UV 3W + UV
Beacon rysy a specifikace:
• přední 3W COBLED poskytují > 240 lumenů 
• horní LED s UV 395 ~ 410um 
• rotace 120 stupňů 
• magnet v dolní části rukojeti 
• Clip-on „vnořit“ v dolní / horní části držadla 
• nabíjecí zásuvky s indikátor úrovně 
• 2-3 hodiny 
• 3-4 hodiny nabít 
• adaptér 5V 1A CE mini-USB kabel

      

Uv Lampa 50W With Charger And Battery
007950025190

SOUPRAVA OBSAHUJE 
TYTO POLOŽKY:
UV lampy 50W/součástí : nabíječky a brýle

UV dílenská Lampa 9 Led diod 
s dobíjecím akumulátorem
007950025840

UV dílenská Lampa 9 Led diod s dobíjecím akumulátorem 
007950025840 UV světlo pomůže odhalit úniky z klimatizač-
ního vedení ve voze. Silný magnet ve spodní části umožňuje 
uchycení lampy v různých místech. Středový kloub slouží k 
naklápění vrchní části svítilny.

Special Uv sklo
007950025280

DETEKTOR ÚNIKU DUSÍK / VODÍK  
ÚNIKU TEST KIT DUSÍK/VODÍK (VODÍK), (VÁLEC 1 KG VODÍKU, REDUKTOR, 
MANOMETR 40 BAR, DETEKTOR, UZAVÍRACÍ VENTIL)

007950025880

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

SADA OBSAHUJE:
-  elektronické netěsnosti, vodík-tlakoměry a kabely zabalenév estetické a 
trvanlivé kufr tlakový regulátor
- interposer do redukce láhev 1 l tlak vodíku měřidla se stupnicí k měření HP 
Quick R1234yf a 1234yf

Kalibrace a instukce dostupné online
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Senzor el. detektoru úniku 
007950014310
Senzor el. detektoru úniku / vodík
007950027010

Diode Uv
430104017590

Digital Manometers 1/4“
007950014300
Digitální měřidlo 1 / 4“ 007950014300  
„MANOMETERS DIGITAL 1 / 4“ (BEZ CABLE) 
sada digitální přístroje umožňují pokročilé zkoušek 
těsnosti automobilových klimatizačních systémů. 
Souprava obsahuje integrovaný digitální modul 
potrubí vybavené ½ „a ventily. 
TECHNICAL DATA: 
• Chladicí: R134a 
• Zobrazeno parametry: strana LP - PSI, bar, bar, 
kg / cm2 a IN - rtuť, p. HP: Bar, bar kg / cm2
• Teplotní rozsah zobrazení: - 4, 93°C 
• Doba odezvy: 250 m • konektory: ½ 
• Provozní teplota: 0 až 45 ° C 
• Výkon: 9V baterie 
• Životnost baterie: 350 hodin nepřetržitého 
provozu 
• nízký ukazatel baterie: na ikonu na displeji 
• schopnost inovovat software 

       

Manometers sada 1/4“ 63 mm
430104017091

Manometers pro 1234yf
007950024715

Měřidlo pro hledám díry v automobilových klimatizačních systémů faktor naplnil 
1234yf. Soubor se skládá ze dvou tlakoměry namontovaných na společné potrubí 
vybavené spojnice potrubí. Bez hadic.

Manometer sada + hadice 2.5 m 
+ Quick spojka
007950024710

Manometer sada + hadice 2.5M + Quick spojka
kufřík, měřiče tlaku, 3 hadice (180m), 2 rychlospojky

Sada manometrů pro 1234yf
007950024725

Sada pro komplexní kontroly úniků v automobilových 
klimatizačních systémech pracující s chladivem 1234yf.  
Sada obsahuje měřidel, hadice opatřeno odolným 
pouzdrem.

El. detektor úniku  
007950025820
Umožňuje rychlou lokalizaci úniku v systému
pomocí elektronické sondy se zvukovou nebo
vizuální signalizací úniku.
Detekován plyn: 
směs 5 % vodíku (H2) + 95 % dusíku (N).
Citlivost: méně než 5 ppm. 

H M L

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

RYSY A SPECIFIKACE
• 3 stupňů citlivosti (5 detekčních stupňů)
• elektronická stupnice indikující objem úniku
• detekce úniku až 3 gr/rok
• detekuje všechna činidla Hydrogen
• pružná sonda o délce 43 cm
• test baterie
• zvukový alarm indikující stupeň úniku, pomocí

Electronický detektor úniku pro R1234yf
007950025830

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

• 3 úrovně citlivosti 
• elektronická váha označuje velikost úniku 
• detekuje únik do 2gr / rok 
• 46 cm flexibilní sonda 
• baterie testru 
• akustický alarm označující rozsah úniku

Detektor elektronické úniku chladiva R134A, 
HFC faktory, vodíku
007950027000
• mikroprocesorem s technologie digitálního zpracování 
signálu. 
• Multi barevné zobrazení. 
• Výběr přepínač Střední střední nízké únik detekci citlivost. 
• Indikátor slabých baterií. 
• Polovodičový plynový senzor. 
• Detekce ze směsi 5 % vodíku (H2) + 95 % dusíku (N). 
• Pouzdro součástí balení. 
• 15,5 „(40 cm) pružná nerezová sonda. 
• Referenční nevracení zdroj v ceně. 
• Obnovte koncentrace. 
• DC Bezkartáčový větrák s vysokou životností. 
• Automatická kompenzace nuly a na pozadí.Specyfikacje
Specifikace plynů Detected: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, r-22, 1234yf, atd.
Citlivost: méně než 5 ppm

H M L

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

alarm režim: 
bzučák, vedl bar, tri barevný indikátor používané výkon: 4 bater
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Čistička klima systému Mm 
007950024620

Společnost Magneti Marelli s potěšením představuje myčku COOL 
WEATHER navrženou speciálně pro klimatizace automobilů. Čas od 
času se do klimatizace vozidla po nehodě dostane kovová výplň kom-
presoru nebo jiné pevné látky. Důsledkem je zanesení klimatizace, které 
snižuje účinnost kompresoru a nejčastěji zadření kompresoru. 
Tato a spousta dalších příčin může vést k poškození kompresoru. Pouhá 
výměna pak nestačí k tomu, aby klimatizace začala opět řádně pracovat.
Pevné částice, které zůstávají v systému, se vracejí do kompresoru, kde 
způsobují další poškození (nyní ale již nového kompresoru), zanesení
expanzního ventilu a/nebo zanesení filtru sušky. V důsledku toho je pak
nezbytné vyčistit znečištění ve vnitřní části klimatizace. Zařízení COOL
WEATHER bylo navrženo speciálně pro tento účel. Díky nainstalované-
mu velmi účinnému čerpadlo umožňuje zařízení provádět komplexní mytí 
vnitřních povrchů jednotlivých elementů systému a vysušení povrchu. 
Zařízení obsahuje i speciální hroty pro připojení ke kterémukoliv prvku 
klimatizace, filtr a připojovací kabely. Zařízení je opatřeno tlakoměrem, 
který indikuje aktuální tlak čisticího média.

SOUPRAVA OBSAHUJE TYTO POLOŽKY:
• upínky pro připojení prvků
• vyjímatelný filtr
• zařízení
• sada hrotů

VAŠE VOLBA SE VYPLATÍ!  
-AC FLUSH PRO
007935110700
je zařízení, v nové verzi, která umožňuje ovládat systémy klimatiza-
ce na plný úvazek a umožňuje výměnu tekutin v klimatizačních sys-
témech a pro čištění jeho znečištění, které vzniknou během provozu. 
PRO SPLACHOVACÍ zařízení AC umožňuje napájení s napětím 12 V 
přes autobaterie, který umožňuje používat nezávisle od sítě například. 
v poli. Malé rozměry umožňují přepravu PRO vyprázdnění AC v men-
ších prostor vozidel a současně poskytuje fit v hard na dosah. Přístroj 
je navržen pro práci při vysokém tlaku, což vám dává pocit bezpečí i v 
nepředvídatelných situacích. Zařízení jako jeden z mála na trhu umož-
ňuje tisknout proces proplachování systému.

TECHNICKÉ ÚDAJE:
napájení: 
12 V automobilových baterií kabelů, 
hydraulické komponenty a příslušenství: 
Skupina tří ocelových lanech s průřezem kola s vitonové těsnění. 
Vnitřní napájecí kabel IDEALCARBUR 3/4 vnější izolace ochranných 
vodičů pod zatížením. 
Čerpadla: 
maximální průtok = 4,5 litrů/min; 
Maximální tlak = 5 bar 
rozměry: šířka = 610 mm, 
Výška = 1030 mm, 
Hloubka = 560 mm Hmotnost: ~ 50 kg, 
provozní teplota: + 7 ° c až + 40 ° c 

TISKÁRNA
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Dusík 5 l
007950024970

Dusík 1 l
007950024980

Tlaková redukce pro dusík 1 l
007950025310

Tlakový redukční ventil pro dusík  
Professional (Max 34 Bar)
007950024990

Tlakový redukční ventil pro dusík Professional 
(Max 34 Bar) umožňující regulaci tlaku dusíku.

Electronický detektor úniku pro A/C 
systemy
007950025850

Stává se, že se do klimatizačního systému dostane kovová špona z kompresoru nebo 
jiná pevná nešistota. Tato kontaminace klimatizačního systému, snížuje jeho účinnost.  
Tento a několik dalších důvodů může způsobit poškození kompresoru. Tuhé látky, které 
se nedostanou ze systému  mohou způsobit poškození kompresoru znovu, tentokrát 
nového kompresoru. Nezbytné čištění vnitřních částí  klimatizačního systému od nečis-
tot. Instalované velmi výkonné čerpadlo umožňuje kompletní čištění  z vnitřního povrchu 
jednotlivých prvků systému a vysušení. Zařízení obsahuje také zvláštní terminál pro při-
pojení na jakýkoliv prvek klimatizačního systému, hadice pro připojení filtru. 

ZAHRNUJE:
• terminály pro spojovací prvky 
• vyjímatelný filtr sada 
• A • zařízení terminálů technické údaje

Technické údaje:
14l/h Max.
tlak : 0, 45MPa 
napětí: 230V 
provozní teplota: 0-50 ° C

Mobilní sada pro test dusíkem (1 kg lahev, 
redukce, tlakový měřák 40 Bar)
007950025860

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

Manometer 40 Bar s hadicí 30 cm a ventil
007950025870

Lahev s vodíkem 1 l
007950025890
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Sada spojek pro zařízení na vyplachování, profe-
sionální, určená pro evropská a americká auta
007936210020

NOVINKA!

Sada adaptérů pro zařízení na vyplachování, 
profesionální
007936210730

NOVINKA!

Sada O kroužků a pružin  
(Ford a GM (60 Pcs))
007935090930

Sada pro upevňování hadicových koncovek 
(90 Pcs)
007935090931

Sada 265 ks fialových těsnicích kroužků pro 
klimatizační systémy
007936210720

NOVINKA!

Sada O kroužků Fiat Group 
007935090690

Univerzální sada O kroužků 
007935090750

Sada stand. O kroužků 
007950024080

Proplachovací zařízení pro autobusy 
007950025390

Zařízení pro vyplachování systému s větším 
objemem. Pouze pro používání
s nehořlavými kapalinami.
Výkon: 0,5 HP
Napájení: 230 V
Reduktor průtoku ze 100 na 25%
Ventil směru průtoku s volbou
Rozměry: 25,5x35x20 cm
Hmotnost: 8,20 kg

Manuální sada na proplachy 
007950024750

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

Ac Proplachovací kapalina 1 l hořlavá
007950024530
Ac Proplachovací kapalina 1 l hořlavá
007950024540
Ac Proplachovací kapalina 1 l hořlavá
007950024550
Ac Proplachovací kapalina 1 l nehořlavá 
007950026620
Ac Proplachovací kapalina 1 l nehořlavá 
007950026630
Ac Proplachovací kapalina 1 l nehořlavá 
007950026640

Sada adaprérů pro proplachovací zař. 
- Basic
007950025000

Sada redukcí pro manuální proplachy. 
007950024740
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Těsnící kroužek kovový 4 Ks vnitřní 
průměr 17,7 mm
007950025530
Těsnící kroužek kovový 4 Ks vnitřní 
průměr 14,7 mm
007950025540
Sada těsnění kovové  4Ks vnitřní
průměr 11,7 mm  007950025550

O-Ring N° 6 (10Ks)
007950024150 
O-Ring N° 10 (10Ks)
007950024160
Oring N° 8 (10Ks)
007950024170
O kroužek - výparník
007950024180
O kroužek  11.13 X 9.25 Press. M (10Ks)
007950024200
O kroužek 6.7 X 5.1(10Ks)
007950024205
O kroužek 7.5 X 10.3 G6 Denso (10Ks)
007950024210
O kroužek 24.4 X 20 Comp. Denso(10Ks)
007950024220
O kroužek 12.7 X 10.3 G8 Denso(10Ks)
007950024230
Těsnící kroužek, vnitřní průměr. 17,7Mm(3Ks)
007950024260
Těsnící kroužek, vnitřní průměr. 17,7Mm(3Ks)
007950024260
Těsnící kroužek, vnitřní průměr  14,7Mm (3Ks)
007950024270
Těsnící kroužek, vnitřní průměr  11,7Mm(3 Ks)
007950024280
Těsnící kroužek, vnitřní průměr  8,7Mm(3 Ks)
007950024290
Dubble O kroužek, vnější průměr 15.4Mm(5 Ks)
007950024300
Dubble O kroužek, vnější průměr 10Mm(5Ks)
007950024310
Dubble O kroužek, vnější průměr 18Mm 
(5 Ks)
007950024320
O kroužek 24,4 X 20 Denso(10 Ks)
007950024330
O kroužek 23,7 X 20,22 Harrison(10 Ks)
007950024340
O kroužek 9Mm(10 Ks)
007950024360
O kroužek Peugeot 6460P2 (5 Ks)
007950024370
O kroužek Peugeot 6460P1(5 Ks)
007950024380
O kroužek Renault 1-7701207274(5 Ks)
007950024390
O kroužek Renault 2-7701207274 (5 Ks)
007950024400
O kroužek Renault  3-7701207274 (5 Ks)
007950024410
O kroužek 8 Mm (10 Ks)
007950024450

Speciál. sada O kroužků 88Ks
007950024090

Sada O kroužků 
007950025510

Sada 29 O kroužků 435 Ks
007950025520

Sada těsnících podložek 
007950025090
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Černá krytka 1/4“ (1 Ks)
007950026235
Ochranný kryt R134A Lp (2 Ks)
007950026240

VYSOKOTLAKÉ VÍČKO M10x1 (1 Ks)
007950026245

Ochranný kryt R134A Hp (2 Ks)
007950026250

Adaptér M1/4 Sae x M1234yf
007950026255

NÍZKOTLAKÉ VÍČKO M9 x11ks
007950026260

VYSOKOTLAKÉ VÍČKO M10x1 1ks
007950026265

NÍZKOTLAKÉ VÍČKO M8 x11pc
007950026270

Adaptér Hp Ford M 10 x 1,25
007950024800

Service Port 15 x 1,0
007950024580
Service Port 13 x 1,1
007950024590

PACK 10 těsnících podložek  
pro kompresory  
007950026135

PACK 10 těsnících podložek pro kompresory  
007950026140
007950026145
007950026150
007950026155

PACK 10 těsnících podložek pro kompresory 
007950026160

Sada krytek a servisních potů
007950025260

Ochranný kryt R134A Lp (2 Ks)
007950024240

Ochranný kryt R134A Hp (2 Ks)
007950024250

Ochranný kryt R134A Lp (2 Ks) - Japan. vozy
007950025290

Ochranný kryt R134A Hp (2 Ks) - Japan. vozy  
007950025300
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Adapter/samec 1/4“ SAE x samice  M14 x 1,5 1ks
007950026285

Adapter/samec 1/4“SAE x samice 1/8“ NPT 1ks
007950026290

Adapter/samice 1/4“SAE x samice 1/4“SAE 1ks
007950026295

Adapter na bombu W21,8X 3/8“SAE 1ks
007950026300

Adapter/samice 1/2“ACME x samec  1/4“ 1ks 
007950026305

Sada rtrysek 18 ks 
007950024570

Kit - trubičkový filtr (Ford)
007950026185

Kit - trubičkový filtr (Audi)
007950026190

Kit - trubičkový filtr (Volvo)
007950026195

Service Port Hp 12 x 1,5
007950024600

Adaptér M1/4 Sae x M1234Yf
007950025780

Adaptér M3/8 Sae X M1234Yf
007950025790

Adaptér na tlakovou láhev 
R134 W21,8 x1/14 X 13 mm(velký ventil)
007950024100

Adaptér na tlakovou láhev 
R134A W21,8 x1/14‘ X 13 mm (velký ventil) +  
adaptér pro HP rychlospojku 1/4“ SAE 7/16“
007950024810

Vysokotlaký adaptér 1/4‘‘ X 13 mm
007950024840

Hadicová koncovka 1/4 X 1/4“ Sae
007950024040

Adaptér samice 3/8 „SAE samec x 1/4“ NPT 1ks
007950026275

Adaptér samice 1/4“SAE x samez 3/8“SAE 1ks 
007950026280
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SILNOSTĚNNÝ TŘMEN VELIKOST 10 OCELOVÝ Ø 24.3
007936210050

Opravárenská sada Renault 5 p; Ventil oprava KIA/Hyundai 5kusů; 
Ventil s o-kroužkem VW MW 3 ks; Ventil oprava GM 10 mm 3ks; 
Ventil oprava GM 8 mm 3ks;  ventil Volvo Peugeot 5kusů; Ventil 
oprava JRA 5kusů; Ventil oprava GM 5kusů; Ventil oprava standard-
ní 20 sáčků; Klíč k demontáži).

Ventilek R12/R134 19 x 5,1 Mm (10Ks)
007950024420

Ventilek JRA 21,55 x 7,8 mm (5Ks)
007950024430

Ventilek - vysoký průtok 20 x 7 mm (5 Ks)
007950024440

Ventilek Vw Gm 18,7 x 6 mm(5 Ks)
007950024460

Ventilek stand. 21,8 x 8 mm (5 Ks)
007950024470

Ventilek stand. 22,1 x 9,8 mm (5 Ks)
007950024480

Kit - trubičkový filtr (Fiat)
007950026200

Kit - trubičkový filtr (Ford)
007950026205

Kit - trubičkový filtr (Opel)
007950026210

Kit - trubičkový filtr (Chrysler)
007950026215

Kit - trubičkový filtr (Ford)
007950026220

Kit - trubičkový filtr (Ford)
007950026225

Kit - trubičkový filtr (Ford)
007950026230

Servisní sada 33 Ks
007950024070

Vetilek stand. (10Ks)
007950024190
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Hydraulický expandér na trubky
007936210710

NOVINKA!

Opravárenská sada pro A/C hadice
007950016080
umožňuje opravu klimatizační hadice. Souprava 
zahrnuje nářadí a součástky pro provedení opravy.

Matricepro tenkostěnné trubky velikost 6
430104017513

Matricepro tenkostěnné trubky velikost 10
430104017608

Matricepro tenkostěnné trubky velikost 12
430104017095

Nůžky na hadice - větší průměr
007950013870

Nůžky na hadice
007950025210

Trubka klimatizace  06 5/16‘‘
007935020960

Trubka klimatizace 08 13/32‘‘
007935020970

Trubka klimatizace  10 ½‘‘
007935020980

Ventilek velký fialový 27,155 x 7,8 mm 1Ks
007950024830

Servisní ventil ventil 22,1 X 9,8 MM-HFO 1234YF
007950026690
Servisní ventil ventil 22,1 X 8 MM-HFO 1234YF
007950026700

Ventilek Renault 18,35 x 5,1 mm 1Ks
007950025400

Ventilek -  Kia Hyundai 18,5 x 6,5 mm 1Ks
007950025410

Hydrauliké kleště na vrubování hadic 
do klimatizací 007950016040

HYDRA – KRIMP
Jde o univerzální a praktické zařízení s nízkou hmotností na vrubování hadic v klimatizacích. Při 
použití ručního hydraulického čerpadla Hydra Krimp lze tento úkon vykonávat snadno, rychle a 
přesně. Tento nástroj je ideální pro použití v dílně i v terénu.  
SOUPRAVA OBSAHUJE TYTO POLOŽKY:
• ruční hydraulické čerpadlo
• čelisti pro upnutí kabelu
• hadicové upínky (matrix) o rozměrech
  6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) i 12 (5/8’’) mm
  6(5/16’’)SRB, 8 (13/32’’)SRB, 10 (1/2’’)SRB
  a 12 (5/8’’)SRB mm
• redukční upínky s výše uvedenými průměry
• kufřík pro přenášení všech prvků

RUČNÍ LIS
007950013860

Jde o univerzální a praktické zařízení s nízkou hmotností na vrubování hadic v kli-
matizacích. Manuální vrubování koncú hadic umožňuje řádný výběr vrubovací síly. 
Pevný podklad vyrobený z tvrzené oceli umožňuje praktické permanentní upevnění 
celé rukojeti. Umožňuje použití obvyklého manuálního nebo hydraulického klíče.
SOUPRAVA OBSAHUJE TYTO POLOŽKY:
• hadicové upínky (matrix) o rozměrech 
  6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) i 12 (5/8’’) mm
• čelisti pro upnutí kabelu
• redukční upínky s horním prúměrem 
• kufřík pro přenášení všech prvkú
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Spojka 180 stupňů s pouzdry a adaptérem HP č. 6
007936210200
Spojka 180 stupňů s pouzdry a adaptérem HP č. 8
007936210210
Spojka 180 stupňů s pouzdry a adaptérem HP č. 10
007936210220
Spojka 180 stupňů s pouzdry a adaptérem HP č. 12
007936210230

NOVINKA!

Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů s pouz-
drem č. 6
007936210160
Spojka 180 stupňů s pouzdry č. 8
007936210250
Spojka 180 stupňů s pouzdry č. 10
007936210260
Spojka 180 stupňů s pouzdry č. 12
007936210270

NOVINKA!

Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 6 hliník 
s pouzdrem
007936210280
Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 8 hliník 
s pouzdrem
007936210300
Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 10 hliník s pouzdrem

007936210320
Spojka Spring Lock  samice 90 stupňů č. 10 hliník 
s pouzdrem
007936210330

NOVINKA!

Spojka Spring Lock  samice 90 stupňů č. 6 hliník 
s pouzdrem
007936210290
Spojka Spring Lock  samice 90 stupňů č. 8 hliník 
s pouzdrem
007936210310
Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 12 hliník s pouzdrem

007936210340
Spojka Spring Lock  samice 90 stupňů č. 12 hliník 
s pouzdrem
007936210350

NOVINKA!

Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 6 hliník
007936210370
Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 8 hliník
007936210400
Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 10 
hliník
007936210430
Spojka Spring Lock  samice 180 stupňů č. 12 
hliník
007936210450

NOVINKA!

Trubka klimatizace  12 5/8‘‘
007935020990

tenkostěnná trubka klimatiazce 06 5/16‘‘
007935021000

tenkostěnná trubka klimatiazce 08 13/32‘‘
007935021010

Tenkostěnná trubka klimatiazce 10 ½‘‘
007935021020

Tenkostěnná trubka klimatiazce 12 5/8‘‘
007935021030

Tenkostěnná trubka klimatiazce 14 ¾‘‘
007935021040

Spojka Spring Lock samec s pouzdrem č. 6
007936210120
Spojka Spring Lock  samec 180 stupňů  
s pouzdrem č. 8
007936210130
Spojka Spring Lock  samec 180 stupňů  
s pouzdrem č. 10
007936210140
Spojka Spring Lock  samec 180 stupňů  
s pouzdrem č. 12
007936210150

NOVINKA!

Spojka 180 stupňů s pouzdry č. 6
007936210240
Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů  
s pouzdrem č. 8
007936210170
Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů  
s pouzdrem č. 10
007936210180
Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů  
s pouzdrem č. 12
007936210190

NOVINKA!
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Spojka Spring Lock  samec 180 stupňů č. 6 hliník
007936210630
Spojka Spring Lock  samec 180 stupňů č. 8 hliník
007936210650
Spojka Spring Lock  samec 180 stupňů č. 10 
hliník
007936210670
Spojka Spring Lock  samec 180 stupňů č. 12 
hliník
007936210690

NOVINKA!

Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů č. 6 hliník
007936210640
Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů č. 8 hliník
007936210660
Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů č. 10 hliník
007936210680
Spojka Spring Lock  samec 45 stupňů č. 12 hliník
007936210700 NOVINKA!

SILNOSTĚNNÝ TŘMEN VELIKOST 6 OCELOVÝ 
Ø 19.5 X 9.6
007936210030
SILNOSTĚNNÝ TŘMEN VELIKOST 8 OCELOVÝ Ø 
23.5 X 12.3
007936210040
SILNOSTĚNNÝ TŘMEN 10 OCELOVÝ Ø 26 X 14.3
007936210110
SILNOSTĚNNÝ TŘMEN 12 OCELOVÝ Ø 29 X 18
007936210100
TŘMEN G6 HADICE TENKOSTĚNNÁ Ø 15,5x9.6
007936210060
TŘMEN G8 HADICE TENKOSTĚNNÁ Ø 18x 12.3
007936210070
TŘMEN G10 HADICE TENKOSTĚNNÁ Ø 20x15.6
007936210080
TŘMEN G12 HADICE TENKOSTĚNNÁ 24.3x19.2
007936210090

NOVINKA!

Nastavovací redukce 1/2“ 180
007935020170
Nastavovací redukce  3/8“ 180
007935020180
Nastavovací redukce 5/16“ 180
007935020190
univerzální opravárenská sada hadic1/2“3/8“5/16“
007935020200

Spojka Spring Lock  samice 45 stupňů č. 6 hliník
007936210380
Spojka Spring Lock  samice 45 stupňů č. 8 hliník
007936210410
Spojka Spring Lock  samice 45 stupňů č. 10 hliník
007936210440
Spojka Spring Lock  samice 90 stupňů č. 12 hliník
007936210470 NOVINKA!

Spojka Spring Lock  samice 90 stupňů č. 6 hliník
007936210390
Spojka Spring Lock  samice 90 stupňů č. 8 hliník
007936210420
Spojka Spring Lock  samice 45 stupňů č. 12 hliník
007936210460

NOVINKA!

Spojka Spring Lock  samec 90 stupňů č. 6 hliník
007936210480
Spojka Spring Lock  samec 90 stupňů č. 8 hliník
007936210490
Spojka Spring Lock  samec 90 stupňů č. 10 hliník
007936210500
Spojka Spring Lock  samec 90 stupňů č. 12 hliník
007936210510

NOVINKA!

Průchozí spojka 180 stupňů bez hrdel 6 hliník
007936210520
Průchozí spojka 180 stupňů bez hrdel 8 hliník
007936210530
Průchozí spojka 180 stupňů bez hrdel 10 hliník
007936210540
Průchozí spojka 180 stupňů bez hrdel 12 hliník
007936210550 NOVINKA!

Spojka T-kus bez hrdel č. 6 hliník
007936210560
Spojka T-kus bez hrdel č. 8 hliník
007936210570
Spojka T-kus bez hrdel č. 10 hliník
007936210580
Spojka T-kus bez hrdel č. 12 hliník
007936210590 NOVINKA!
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Kleszcze do złącz Burgaclip Smart 
007935021050

univerzální opravárenská sada hadic 
1/2“ 3/8“ 5/16“
007935020210

Servisní port /adapter LP 5/16“
007935020270
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP for 3/8‘‘
007935020280
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP ‚
‘T‘‘ for 1/2‘‘ 
007935020290
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP 5/8‘‘ 
007935020300
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP 10 mm
007935020310
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP for 12 mm
007935020320
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP for 15 mm
007935020330
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP 16 mm
007935020340
Opravná souprava 180 stopňů s portem LP 5/16‘‘
007935020350
Opravná souprava 180 stopňů s portem HP 3/8‘‘
007935020360

Servisní port /Adapter HP 5/8“
007935020380
Opravná souprava 180 stopňů s portem HP 10 mm
007935020390
Opravná souprava hadic 180 stopňů s portem HP 12 mm

007935020400
Servisní port /Adapter HP 15 mm
007935020410
Servisní port /Adapter HP 16mm
007935020420
Opravná souprava 180 stopňů s portem HP 8 mm
007935020750
Opravná souprava 180 stopňů s portem HP 1/2‘‘
007935020370

Opravná souprava 45 stopňů 1/2‘‘
007935020500
Opravná souprava 45 stopňů  3/8‘‘
007935020510
Opravná souprava 45 stopňů 5/16‘‘
007935020520
Opravná souprava 45 stopňů 5/8‘‘
007935020530
Opravná souprava 45 stopňů 3/4‘‘
007935020540

OPRAVNÉ SADY
systém inteligentní rychlé opravy poškozených trubek 
automobilové klimatizace. 
Schválené výrobcem OE

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

PŘED OPRAVIT                                  PO NAPRWAIE

INOVATIVNÍ PROJEKT SPECIÁLNÍ TĚSNĚNÍ HNBR materiálu (gumové 
butadien kaučuk) s patentovaný těsnícím kroužkem a zatahovací matice 
unikátní  antivibrační těsnění,  prsten 8 krát větší než těsnicí O-kroužky 

Opravná sada hadic 1/2‘‘ 
007935020140
Opravná sada hadic  3/8 
007935020150
Opravná sada hadic 5/16
007935020160
Opravná sada hadic 3/4‘‘ 
007935020260
Opravná sada hadic 5/8‘‘
007935020220
Opravná sada hadic 10mm
007935020230
Opravná sada hadic 12mm
007935020240
Opravná sada hadic  15mm 
007935020250
Opravná sada hadic  15mm 
007935020600
Opravná souprava  180 stopňů 16mm 
007935020610
Opravná souprava 180 stopňů s redukcí  1/2‘‘-5/16‘‘
007935020480
Opravná souprava 180 stopňů s reduk. 12-10 mm
007935020620
Opravná souprava 180 stopňů s redukcí 1/2‘‘-3/8‘‘
007935020490
Opravná souprava 180 stopňů s redukcí 3/8‘‘-5/16‘‘
007935020470



32

w
w

w
.w

yp
o

sa
ze

n
ie

m
m

.p
l

www.mmwe.eu

Opravná souprava 180 stupňů s portem HP  
SAE 5 rozměry (5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)
007935020760

Opravná souprava 180 stopňů SAE 5 
rozm. (5/16‘‘, 3/8”, 1/2‘‘ ,5/8‘,3/4“)
007935020460

Smart konektor hliníkový  180 stopňů - 5/16‘‘ A/C   6 A/C 
007935020770
Smart konektor hliníkový  180 stopňů - 3/8‘‘ A/C  
6 A/C hadice
007935020780
Smart konektor hliníkový  180 stopňů - 1/2‘‘ A/C  
8 A/C hadice
007935020790
Smart konektor hliníkový  180 stopňů - 5/8‘‘ A/C   10 A/C hadice
007935020800
Smart konektor hliníkový  180 stopňů - 3/4‘‘ A/C  12 A/C hadice
007935020810

Hadicová spojka - SAE velikosti, 4 Pack 5/16” 
prpojení 6 hadice , 3/8”,  6 hose, 1/2”,  8 ,  5/8”,  
10 hadice
007935020820

Hadicová spojka - SAE velikosti, 5 Pack 
(palec  5/16” , 6 hadice, 3/8” propojení   
6 hadice , 1/2” propojení 8 hadice , 
5/8”propojení 10 hadice 3/4” na 12 hadice)
007935020830

Hadicové propojení 180 stopňů 6 - 7
007935020840
Hadicové propojení 180 stopňů  8 - 9
007935020850
Hadicové propojení 180 stopňů 10 - 11
007935020860
Hadicové propojení 180 stopňů 12- 13
007935020870

Smart konektor hliníkový  90 stopňů 5/16“ 6 Hose
007935020880
Smart konektor hliníkový  90 stopňů 3/8“ 
(9,5 mm) - 7
007935020890
Smart konektor hliníkový  90 stopňů 1/2“ (12,7 mm)- 9
007935020900
Smart konektor hliníkový  90 stopňů 5/8“ 
(15,9 mm)- 11
007935020910

Opravná souprava  90 stopňů 1/2‘‘
007935020550
Opravná souprava 90 stopňů  3/8‘‘
007935020560
Opravná souprava 90 stopňů  5/16‘‘
007935020570
Opravná souprava 90 stopňů  5/8‘‘
007935020580
Opravná souprava 90 stopňů 3/4‘‘  
007935020590

Opravná souprava 180 stopňů  SAE / 
metrický závit
007935020630

Opravná souprava 45 stopňů SAE 4 
rozměry (5/16‘‘, 3/8”, 1/2‘‘ ,5/8‘)
007935020640

Opravná souprava 90 stopňů  SAE 4 
rozměry (5/16‘‘, 3/8”, 1/2‘‘ ,5/8‘)
007935020650

Zátka 5/16‘‘  007935020430

Zátka 3/8‘‘ 007935020440

Zátka 5/8‘‘ 007935020450 

Zátka 1/2‘‘ 007935020660

Zátka 3/4‘‘007935020670

Zátka 8mm 007935020680

Zátka 10mm 007935020690

Zátka 12mm 007935020700

Zátka 15 mm 007935020710

Zátka 16 mm 007935020720

Servisní sada obsahující průměry:  
(5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)
007935020730

Sada zátek  /  10 szt (5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4” ,
8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm & 16 mm)
007935020740
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Pao 68 Oil 1 L + Uv kontrast
007950024850

Pao Oil 68 250 ml
007950024630
Pao Oil 68 1 l
007950024640
Pao Oil 68 5 l
007950024650

Pao 68  Oil In Hermetic Container 200 ml
007950024660

Pag Oil Iso46 1 Lt
007935090660
Pag Oil Iso100 1 Lt
007935090670
Pag Oil Iso100 1 Lt
007935090680

Pag Oil Iso46 250 ml
007935090710

Pag Oil Iso100 250 ml
007935090720

Pag Oil Iso150  250 ml
007935090730

Oil Pag 46 s Uv 250 ml
007950025570
Oil Pag 46 s Uv 1000 ml
007950025580
Oil Pag 100 s Uv 250 ml
007950025590

Oil Pag 100 s Uv 1000 ml
007950025600

Smart konektor hliníkový  45 stopňů 5/16“ (7,9 mm) - 7

007935020920
Smart konektor hliníkový  45 stopňů 3/8“ (9,5 mm) - 7

007935020930
Smart konektor hliníkový  45 stopňů -1/2“ (12,7 mm) - 9

007935020940
Smart konektor hliníkový  45 stopňů 5/8“ (15,9mm) - 11

007935020950

R134A - 12 Kg tlaková láhev
007950014290
R134A - 12 Kg tlaková láhev chladiva  
komplet 007950014290
007950014280

Chladivo R1234yf 
007950014325

007950014561
Kompletní s kontejnerem, 5Kg

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

Olej pro hybridní kompresory 250 ml do chladiva 
R134A ekvivalent ND 11
007950024680

Polyester Oil (Poe) Iso 100  1Lt+ Uv kontrast
007935090650

Polyester Oil (Poe) Iso 100  1 Lt
007935090740

Pao 68 Oil 0,5 L + Uv kontrast
007950024860
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Uv barvivo 1 l
007950025320

Uv In Hermetic Container 200 ml
007950024670

Kontrastní látka Uv 5l
007950024610

Blister s dávkovačem Uv barviva (12X7,5ml)
007950025910

Oil POE 170 250 ml
007950026540

NOVINKA!

Oil POE 170 UV 250 ml
007950026550

NOVINKA!

Oil POE 220 250 ml
007950026560

NOVINKA!

Oil POE 220 UV 250 ml
007950026570

NOVINKA!

Poe Oil 5 l
007950024490
Pag Oil 46 5 l
007950024500

Oil Pag 150 s Uv 250 ml
007950025610

Oil Pag 150 s Uv 1000 ml
007950025620

Oil PAG 68 250 ml
007950026370

NOVINKA!

Oil PAG 68 1 l
007950026380

NOVINKA!

Oil PAG 69 5 l
007950026390

NOVINKA!

Oil PAG 68 UV 250 ml
007950026400

NOVINKA!

Oil PAG 68 UV 1 l
007950026410

NOVINKA!

Olej PAG 68 UV 5 l
007950026420

NOVINKA!

Uv barvivo ( 250 ml )
007935090640
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Univerzální olej PAG 5 l
007950026440

NOVINKA!

Univerzální olej PAG UV 250 ml
007950026450

NOVINKA!

Univerzální olej PAG UV 1 l
007950026460

NOVINKA!

Univerzální olej PAG UV 5 l
007950026470

NOVINKA!

Rozpouštědlové čističe pro A/C systémy 1000 ml
007950025770

Uv barvivo - Remover 400 ml
007950025270

Vyhledávač netěsností 400 ml
007950024690

Neutralizátor do minerálního oleje, 150 ml 
007950026590
Neutralizátor do esterových olejů 150 ml
 007950026600

NOVINKA!

Roztok zastavující únik - A/C Systémy 30 ml
007950025140
Roztok zastavující únik A/C Systémy  300 ml s UV
007950025330

Pag Oil 100 5 l
007950024510
Pag Oil 150 5 l
007950024520

Oil Pag pro chladivo 1234yf 250 ml
007950024920

Uv barvivo 1234 yf 250 ml
007950024910

Kontrastní látka UV ve stříkačce+hadice 12 ks
007950026340
Kontrastní látka UV ve stříkačce do  
hybrid+hadice 12 ks
007950026350

NOVINKA!

Kontrast 1234yf 250 ml
007950024915

Oil Pag 100 1234yf 250 ml
007950024925

Oil pro hybridní systémy R1234YF
007950024685

Univerzální olej PAG 250 ml
007950026430

NOVINKA!

Univerzální olej PAG 1 l
007935090670

NOVINKA!



36

w
w

w
.w

yp
o

sa
ze

n
ie

m
m

.p
l

www.mmwe.eu

TECHNICKÉ ŠKOLENÍ

Veškeré informace, můžete získat na webových stránkách http://www.
magnetimarelli-checkstar.pl/szkolenia/harmonogram-szkolen,48,3,0

Podle zákona 15 květen 2015. o látkách, poškozují ozonovou vrstvu a skle-
níkových plynů v některých fluorovaných každý, kdo pracuje na řešení s 
podporou pro Automobilové klimatizace musí mít příslušná oprávnění k 
práci s fluorovaných plynů a látek poškozujících ozónovou vrstvu. V přípa-
dě neexistence takového certifikátu pro osoby zapojené do servisu auto 
klimatizace, systémů bude uložena přísné tresty i desítky tisíc

Firmy Magnetti Marelli SP. z o.o. byl zadán v registru podílových jednotek, 
která může vydat certifikát osvědčení o školení a certifikační školení pro 
ty, kteří se podílejí na opravy, údržbu a servis vozidel klimatyzcji systémů, 
chlazení, klimatizace a tepelná čerpadla.

http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/szkolenia/harmonogram-szkolen,48,3,0
lub zadzwoń pod nr tel. 602 430 632

Neutralizátor kyselosti do oleje ve stříkačce 50 ml
007950026490

NOVINKA!

Stimulátor a zesilovač výkonnosti klimatizace  
30 ml
007950026500

NOVINKA!

Test kyselosti oleje
007950026480

NOVINKA!

Clima Box se spotřebním mat. 
007950026090

Prezenter obsahuje několik klimatizační
výrobků.2 PAG OIL 46 x 250 ml
2 x 100 PAG OIL 250 ml
1 x OIL PAG 150 250 ml
1 x SINGLE decontamination SPRAY 200 ml Lavender
1 x SINGLE de SPRAY 200 ml Pine
1 x SINGLE dekontamination SPRAY 200 ml Pi¿mo
1 x UV CONTRAST (250ml)
1 x FOAM TO SEARCH leaks 400ml
1 x SEALING THE AIR CONDITIONING
1 x SET TWO decontamination sprays
1 x FOAM decontamination 400 ml

Naše společnost rozvíjí od 3 do 6-ti nových školících programů ročně. Školení jsou 
zaměřena na konkrétní systémy ve vozidle. Pro splnění očekávání zákazníků, naši 
školení pracovníci s dlouholetou praxí, předávají zkušenostmi a připravují trenéry 
na technická školení. Školení jsou pořádána v našem ústředí v Katowicích nebo 
výcvikových střediscích ve městech: Rzeszów, Lehnice, Varšava, Gdaňsk, Olsztyn. 
U organizovaných skupin provádíme výcvik na jakémkoli místě v Polsku.



37

w
w

w
.w

yp
o

sa
ze

n
ie

m
m

.p
l

www.mmwe.eu

Ochutnejte kvalitu Magneti Marelli
klimatizačních příslušenství
a chemické rozsah
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Tepelné a chladicí  
systémy
Tepelné a chladicí systémy dvě produktové řady – 
původní produkt Magneti Marelli linie, jsou radiátory, 
ohřívače, kondenzátory, elektrické ventilátory, chladiče a 
termostaty a rovné linie kvality vysoce kvalitní náhražky 
mezi nimi chladiče, kondenzátory, ohřívače a chladiče.

Chladiče stejné
Chladiče stejné kvalitě poskytují dokonalé chlazení 
stlačeného vzduchu a udržet špičkový výkon, který 
zaručuje chod motoru za optimálních podmínek. Četné 
testy prováděné během i po výrobním procesu, potvrdila 
jeho spolehlivost.

Kondenzátory
Kondenzátory, vyrobené z nejlepších hliníkových slitin, 
které jim poskytují vysokou odolnost vůči korozi a 
tím delší provoz. Vzhledem k jejich umístění a použitý 
materiál pro jejich výrobu kondenzátory jsou součásti 
systému klimatizace. Kvalita surovin má zásadní význam 
pro fungování celého klimatizačního systému.

www.mmwe.eu
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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.mmwe.eu
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