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Nejen dobré nářadí.

Zařízení pro výměnu oleje
v automatických převodovkách

55KWATF20

bez DPH
16 490 Kč

č
19 953 K
s DPH
Zařízení pro výměnu oleje ATF s automatickou převodovkou Proplachovací zařízení 12 V Volitelné zařízení pro výměnu oleje s převodovkou
ATF Značkový produkt Originální KrafTWelle Výměna oleje pro automatickou převodovku ATF Proplachovací zařízení pro výměnu oleje Zařízení
pro automatickou výměnu ATF čistí a vyměňuje kapalinu v převodovce,
měniči točivého momentu a chladiči za pouhých 20 minut. Displej, kompaktní konstrukce a automatický inteligentní přepínač směru proudění
kapaliny umožňují snadné ovládání. Automatizují se následující procesy:
plnění, detekce polarity, čištění a přenosová funkce. Při výměně kapaliny
se zobrazuje tlak kapaliny z A / F chladiče a výstupní tlak kapaliny zařízení. Různé oleje zůstávají uvnitř zařízení zcela odděleny a nemohou se
mísit. Obě úlohy lze provádět současně - úspora času 50%! Novější vozidla jako Mercedes s 7G-Tronic však nyní mají specifická spojení a stále
více výrobců také přijímá stále kompaktnější konstrukce, takže klasické
přizpůsobení je obvykle obtížné, například VW / Audi / Seat / Škoda
DSG atd. , Proplachovací systém, systém výměny oleje pro převodovku
DSG Technické informace: pracovní tlak: 70 až 90 PSI, přívod vzduchu:
1/4 “-18 NPT, regulátor tlaku: manuální vč. Adaptéry pro různé modely
vozidel, jako jsou: Audi, Seat, Škoda, VW, BMW , Peugeot, Land Rover,
Ford, Toyota, Mercedes Benz atd. Funkce: Odstraňte, vyčistěte a vyměňte kapaliny z automatických převodovek, převodovek, hydraulických
převodů točivého momentu, chladičů převodů a chladicích linek většiny
typů a modelů. Napájení: 12 V, výkon čerpadla 70 W olej - Přívodní a
zpětné hadice: 3- (2x) 126 (L) x 1/2 (D) palců (1-červená, 1-černá) (1)
137 (L) x 1/2 (D) palců ( červená), vše se zástrčkou a knihou rychlé
konektory, vážený tlakoměr 300 PSL (max.): oba 2-3 / 4 (D) palce; 0 ~
100 PSI, kroky 20 PSI; 0 ~ 7 barů, v krocích po 1 a 1/10 barech Filtry:
Auto Oil Filter, 4-3 / 4 (L) x 3 (D) inches; 17 mm x 1,7 vnitřní závit
Absorpční kapacita kapaliny: 2 nádrže (pro nové i staré kapaliny), cca
20 litrů na nádrž Rozsah dodávky: 1x KrafTWelle Profi ATF výměnné /
proplachovací zařízení 2x 20 litrová nádoba na čerstvý olej a použitý olej
1x univerzální pouzdro adaptéru, 23 kusů s různými Standardní adaptér
Formát štítku se může lišit od ukázkové fotografie (větší nebo menší)
Pojízdný přístroj pro výměnu oleje v automatických převodovkách umožňuje odebrání opotřebeného oleje z automatických převodovek, jejich
proplach/čištění a naplnění novým olejem. Přístroj se skládá z pojízdné skříně se zásobníky pro opotřebený i nový olej, pneumatické části
a ovládacího pultu v horní části. Součástí dodávky je plastový kufr s
příslušenstvím, které tvoří připojovací a propojovací adaptéry, tlakové
hadice a těsnicí kroužky. Přístroj se při provádění výměny oleje napojuje
jednak na kompresor a také zpravidla na vývody nebo vedení od automatické převodovky k chladiči oleje. K tomu slouží speciální připojovací
hadice. Ovládání přístroje se provádí manuálně, je však snadné. Výměnu oleje podle předpisu výrobců lze provést velmi kvalitně, bez námahy,
při zachování nezbytné čistoty.
Pracovní tlak: 4,8 až 6,2 bar, rozměry 650x520x1160 mm, hmotnost
60 kg.
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