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Intrați pe: 
 www.wyposazeniemm.pl 

verificați oferta noastră de echipamente pentru ateliere auto
DIAGNOSTIC
Testere de Diagnoză
Testere pentru injectoare de benzină 
Analizoare de gaze 
Curățare de motor 
Geometrie
Servicii privind acumulatoare și alternatoare 
Software pentru ateliere auto

DIESEL
Bancuri de probe 
Accesorii pentru bancuri Chimie
Aparate de curățare cu ultrasunete
Scule de specialitate

SISTEME DE AER CONDIȚIONAT
Stații  service pentru sisteme de climatizare 
Accesorii pentru stații de climatizare 
Accesorii și Scule pentru sisteme de climatizare 
Agenți de răcire
Uleiuri și produse chimice pentru sisteme de climatizare 
Cabluri și manșoane pentru reparații

ÎNLOCUIRE DE ANVELOPE
Aparate de echilibrat roți 
Accesorii pentru dispozitive
Aparate de dejantat roți

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

LATE
Produse SSM 
Lămpi atelier auto 
Scule de specialitate Servicii Lichide 
Îmbrăcăminte de atelier Echipamente pentru  ATF 
Chei Pneumatice



www.wyposazeniemm.pl4

w
w

w
.w

yp
o

sa
ze

n
ie

m
m

.p
l

Clima Tech Top Hfo 
- Full Automatic 
(numai pentru R1234yf)
007950015070
Dispozitiv conceput pentru diagnosticările şi întreţinerea instalaţiilor de aer condiţio-
nat, folosind tipul nou de GAZ HFO-1234yf. Dotat cu funcţii complet automate.
Cel mai recent dispozitiv de asistenţă pentru sistemul de aer condiţionat al automobi-
lelor, conceput pentru instalaţii care utilizează noul gaz 1234yf. Acest dispozitiv este 
conform cu prevederile LEGISLATIEI europene şi americane de siguranţă, precum şi 
cu prevederile SAE (Societate Inginerilor de Automobile).
Funcţiile de reciclare şi umplere cu agent de răcire au fost îmbunătăţite pentru a 
garanta o precizie maximă şi o administrare foarte simplă a operaţiilor ordinare şi 
extraordinare de întreţinere.
Performanţa sistemului de ventilaţie asigură o disipare optimă a căldurii, iar ampla-
sarea ventilatorului tahometric în partea de jos a dispozitivului permite eliminarea 
oricăror scurgeri eventuale de gaze şi eliminarea gazelor în exterior prin sistemul 
de ventilaţie.
Există două modele de recuperare a agentului de răcire, pregătite în conformitate cu 
norma SAE pentru a facilita munca operatorului care utilizează dispozitivul, modele 
ce sunt, de asemenea, conforme cu cerinţele privind duratele de execuţie în atelier: 
modul ECO asigură recuperarea maximă de gaze, în timp ce modul SPEED oferă o 
combinaţie ideală de viteză şi precizie.
Dispozitivul este dotat cu trei moduri de injecţie de ulei: pâlnie cu un cuplor rapid, un 
recipient etanş de unică folosinţă destinat uleiului PAG şi un mod nou pentru maşinile 
hibride în care se foloseşte ulei POE.
Alarmele inovatoare indică defecţiunile echipamentului, ale instalaţiilor vehiculului şi 
ale service-ului de întreţinere.o.
SPECIFICAŢII DETALIATE:
• Agent de refrigerare: 1234yf
• Bază de date integrată
• Viteză de recuperare a agentului de răcire: 500 g/min. (SAE 
  2788/2843)
• Presiunea nominală: 20 bari
• Capacitate rezervor: 21 I
• Precizie de cântărire a agentului de răcire: +/- 1 g
• Precizie de cântărire a uleiului: +/- 1 g
• conform normelor SAEJ288

Identificator de Gaz Refrigerant fără Imprimantă 
(R134a, R1234yf)
007935020000

ULTIMA ID 1234yf 
- ANALIZOR 
GAZ R1234yf:
• determina repede si precis puritatea 
  refrigerantului
• indica in procente concentratia de R1234yf, R134a, 
  R22 si hidrocarburi
• usor de utilizat, cu imprimanta incorporata
• port USB pentru actualizari
• carcasa rezistenta la uleiuri si agenti chimici

SPECIFICATII:
• Pentru testare: R1234yf, R134a
• Toleranta: 1%
• Indica concentratii pentru: R1234yf, R134a, aer, hidrocarburi
• Temperatura de utilizare: +10° ÷ +50°C
• Alimntare: 220V / 50/60Hz
• Porturi: USB 2.0
• Certificari: CE, SAE
• Pompa de calibrare integrata

Identificator de Gaz Refrigerant 
cu Imprimantă (R134a, R1234yf)
007935020010
ULTIMA ID 1234yf 
- ANALIZOR 
GAZ R1234YF:
• determina repede si precis puritatea refrigerantului
• indica in procente concentratia de R1234yf, R134a, R22 si hidrocarburi
• usor de utilizat, cu imprimanta incorporata
• port USB pentru actualizari
• carcasa rezistenta la uleiuri si agenti chimici

SPECIFICATII:
• Pentru testare: R1234yf, R134a
• Toleranta: 1%
• Indica concentratii pentru: R1234yf, R134a, aer, hidrocarburi
• Temperatura de utilizare: +10° ÷ +50°C
• Alimntare: 220V / 50/60Hz
• Porturi: USB 2.0
• Certificari: CE, SAE
• Pompa de calibrare integrata

Filtru pentru Identificator
007935020020

Hârtie termica pentru Imprimanta Identificator
007935020030

Set Manometre pentru R1234yf  
(manometre, 3 furtune 1.80 m,  
cuple rapide HP si LP)
007950024725

Set pentru detectarea scurgerilor in sistemele de 
aer conditionat auto care functioneaza cu agent 
frigorific R1234yf. Setul include manometre, furtu-
ne, cuple rapide si o geanta estetica si rezistenta 
pentru transportul lo.

MAGNETI MARELLI

MADE IN ITALY

2 ÉV GARANCIÁVAL!

PENTRU FIECARE STAȚIE GRATUIT:
HUSĂ, AFIȘ, MĂNUȘI, OCHELARI DE PROTECȚIE, CURS DE FORMARE, BANNER PUBLICITAR.
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Ulei PAG 100 pentru 
R1234yf  250 ml
007950024925

Ulei pentru sisteme hibride R1234yf
007950024685

Ulei cu parametrii care corespund PS D1 pentru 
agent 1234yf 
007950026330

NOU!

Contrast UV în seringă pentru hibride+tub 12 buc
007950026350
Contrast UV în seringă pentru agent 1234yf+tub 
12 buc
007950026360

NOU!

Furtun Roșu pentru Aparat A/C - 250cm pentru 
Refrigerant 1234Yyf 
007950024950

Furtun Albastru pentru Aparat A/C - 250cm pentru 
Refrigerant 1234YfSAE X1234yf 
007950024960

Cuplă Rapidă Lp pentru R1234yf
007950024930

Cuplă Rapidă Lp pentru R1234yf
007950024940

Cuplă Rapidă LP HFO R1234yf Parker®
007935020120

Cuplă Rapidă HP HFO R1234Yf Parker®
007935020130

Detector de scurgeri Electronic pentru R1234yf

007950025830
Detector de scurgeri ELECTRONIC
Vă permite să găsiți cu ușurință scurgerea 
în sistemul cu ajutorul sondei de semnalizare 
electronică audibil sau vizual.
• 3 nivele de sensibilitate
• scară pentru a indica mărimea scurgere
• detectează scurgeri de 2gr / an
• sonda flexibilă cu o lungime de 46cm
• test de baterie
• alarmă sonoră indică scurgerea pe scară

Container, R1234yf 5 kg (007950014560)
007950014320
Refrigerant R1234yf (007950014320) - 
cu Container, 5 kg (007950014560)
007950014561

Adaptor Dupont pentru Butelie refrigerant 
R1234yf 
007950025800

Adaptor Honeywell pentru Butelie refrigerant 
R1234yf
007950025810

Ulei de Contrast UV pentru Refrigerant 
R1234yf  350ml
007950024910

Ulei cu parametrii care corespund ND 12 pentru 
agent 1234yf 
007950024920

Ulei de Contrast UV pentru Refrigerant 
R1234yf  250 ml
007950024915
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CLIMA TECH PLUS NEXT - AUTOMATIC 
(CONVERTIBIL LA 1234YF, CONECTOR AZOT)
007950015110

CLIMA TECH PLUS NEXT
Acesta este un dispozitiv Magneti Marelli complet automatizat, conceput pentru 
diagnosticările şi întreţinerea instalaţiilor de aer condiţionat. Dispozitivul facilitează 
intervenţiile de service ce pot fi efectuate în două moduri. Funcţionare manuală:
operatorul efectuează recuperarea agentului de răcire, golirea sa, injecţia de ulei, 
umplerea. Funcţionare automată: operaţiile sunt efectuate în mod automat prin 
alegerea unui cod pentru marca de maşină din baza de date sau, în mod automat, 
printr-un ciclu programabil (fără asistenţa operatorului, prin utilizarea diverselor 
setări de funcţii introduse de utilizator). Programul software amplu pentru dispozitiv 
poate îndruma operatorul prin ciclurile succesive de lucru. Baza de date facilitează 
munca operatorului şi accelereazã operaţiile de service asupra sistemului de aer 
condiţionat.

DISPOZITIVUL ESTE DOTAT CU:
• Un programator şi un sistem de control electronic,  
  de înaltă clasă al electrovalvelor
• Supape de siguranţă
• Senzori de presiune
• Condensator suplimentar agent de răcire (cu ventilator electric)
• Trei indicatoare analogice
• Două supape manuale
• Trei containere pentru uleiul uleiul proaspăt,  
  uleiul uzat şi substanţa de contrast
• Imprimantă (opţional)
• Furtunuri de service cu lungimea de 2.5 m
• O bază bogată de date sub forma unui catalog
  CAR+AGRI+TRUCK
• Ecran LCD uşor de citit
• un manometru suplimentar ce indică presiunea în cilindrul intern
• Diagnosticări ale sistemului de aer condiţionat al maşinii (opţional)
• Bază de date electronică, integrată, ce permite, printre altele,  
  identificarea secundară a unui 
  vehicul,pe baza numărului de înmatriculare (opţional)
• Conector de nitrogen
• Conector pentru spălarea sistemului

FUNCŢII CLIMATECH PLUS NEXT:
•  recuperarea agentului de rĂcire conŢinut în sistemul A/C
• curăţarea impurităţilor mecanice conţinute în agentul de răcire
• deshidratarea agentului de răcire prin filtrare
• separarea agentului de răcire de uleiul conţinut în sistem
• măsurarea volumului de agent de răcire recuperat
• testarea prezenţei de agent de refrigerare rezidual în sistem
• drenaj sistem folosind o pompă specială de vid
• test de scurgeri în sistem (cu vid sau sub presiune cu gaz nitrogen)
• injecţia automată sau semiautomată de ulei şi de substanţă de  
  contrast în volumul setat de operator,
  sau manual, cu o inspecţie vizuală
• recuperarea agentului de răcire rămas în furtunuri
• mod posibil de operare manuală
• posibilitate de curăţare a sistemului cu utilizarea unui agent
• diagnosticări de sistem şi listare (opţional)
• Service simplu şi necostisitor
• mod posibil de operare manuală

SPECIFICAŢII DETALIATE:
• Agent de refrigerare: R134a/1234yf
• Scale electronice pentru agentul de refrigerare:
• Precizie +/ -10 g
• Manometru electronic de vid: Kl. 2.5
• Dimensiuni: 1.220 x 650 x 610 mm
• Greutate: 99 kg
• Capacitate operaţională: Container 12,4 I
  -10 kg R134a/1234YF
• Filtre complexe tip sită pentru particule
• Sită mecanică cu plasă fină
• Pompă de vid 6 m3/ h 3,5 CFM - 100 l / min
• Vid maxim 0,05 mbari
• Furtunuri 2,5 m
• Imprimantă termică (opţional)CONECTOR DE NITROGEN

EGYSZERŰ KALIBRÁLÁS TÖKÉLETESÍTETT OLAJKIBOCSÁTÁS ALACSONY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

PRESIUNE DE LUCRU RECOMANDATĂ ACTUALIZARE BAZĂ DE DATE 
AUTOMOBILE 

+ AUTOCAMIOANE PRIN CARD DE 
MEMORIE (OPŢIONAL)

MADE IN ITALY

MAGNETI MARELLI

2 ÉV GARANCIÁVAL!

PENTRU FIECARE STAȚIE GRATUIT:
HUSĂ, AFIȘ, MĂNUȘI, OCHELARI DE PROTECȚIE, CURS DE FORMARE, BANNER PUBLICITAR.
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CLIMA TECH HD NEXT - AUTOMATIC 
(CONVERTIBIL LA 1234YF, CONECTOR AZOT, 
BUTEILE 21 KG)
007950015130

Clima Tech HD NEXT

Este un dispozitiv Magneti Marelli complet automatizat, conceput pentru diagnosti-
care şi întreţinerea instalaţiilor de aer condiţionat. Dispozitivul facilitează intervenţiile 
de service ce pot fi efectuate în două moduri. Funcţionare manuală: operatorul 
efectuează recuperarea agentului de răcire, golirea sa, injecţia de ulei, umplerea. 
Funcţionare automată: operaţiile sunt efectuate în mod automat prin alegerea unui 
cod pentru marca de maşină din baza de date sau, în mod automat, printr-un ciclu 
programabil (fără asistenţa operatorului, prin utilizarea diverselor setări de funcţii 
introduse de utilizator). Programul software amplu pentru dispozitiv poate îndruma 
operatorul prin ciclurile succesive de lucru. Baza de date facilitează munca operato-
rului şi accelereazã operaţiile de service asupra sistemului de aer condiţionat.

DISPOZITIVUL ESTE DOTAT CU:

• Un programator şi un sistem de control electronic, de înaltă clasă  
  al electrovalvelor
• Supape de siguranţă
• Senzori de presiune
• Condensator suplimentar agent de răcire (cu ventilator electric)
• Trei manometre analogice
• Două supape manuale
• Trei containere pentru uleiul uleiul proaspăt, uleiul uzat şi  
  substanţa de contrast
• Imprimantă (opţional)
• Furtunuri de service cu lungimea de 4 m
• O bază bogată de date sub forma unui catalog CAR+AGRI+TRUCK
• Ecran LCD uşor de citit
• un manometru suplimentar ce indică presiunea în cilindrul intern
• Diagnosticări ale sistemului de aer condiţionat al maşinii (opţional)
• Bază de date electronică, integrată, ce permite, printre altele,  
  identificarea secundară a unui vehicul (opţional)
• Conector de nitrogen
• Conector pentru spălarea sistemului
• Service pentru hibride (opţional)

SPECIFICAŢII DETALIATE:

• Agent de refrigerare: R134a/1234yf
• Scale electronice pentru agentul de refrigerare:
• Precizie +/ -10 g
• Manometru electronic de vid: Kl. 2.5
• Dimensiuni: 1.220x650x610 mm
• Greutate: 90 kg
• Capacitate operaţională: Rezervor 27,2 I 21 kg R134a/1234YF  
  Filtre complexe tip sită pentru particule
• Sită mecanică cu plasă fină
• Pompă de vid 13,7 m3 3,5 CFM-226 l/min
• Vid maxim 0,05 mbari
• Imprimantă termică (opţional)

CONECTOR DE NITROGEN

TÖKÉLETESÍTETT OLAJKIBOCSÁTÁS ALACSONY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

PRESIUNE DE LUCRU RECOMANDATĂ ACTUALIZARE BAZĂ DE DATE AUTOMOBILE 
+ AUTOCAMIOANE PRIN CARD DE MEMORIE 

(OPŢIONAL)

MAGNETI MARELLI

MADE IN ITALY

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ PUMP

4M CSŐ AMELY MEGHOSSZABBÍTHATÓ

2 ÉV GARANCIÁVAL!

PENTRU FIECARE STAȚIE GRATUIT:
HUSĂ, AFIȘ, MĂNUȘI, OCHELARI DE PROTECȚIE, CURS DE FORMARE, BANNER PUBLICITAR.
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CLIMA TECH TOP NEXT MAXI - FULL AUTOMATIC 
(CONVERTIBIL LA 1234YF, VEHICULE HYBRIDE, 
CONECTOR AZOT, PRINTER, 
BUTEILE 21 KG)
007950015095

CLIMA TECH TOP NEXT
Acesta este un dispozitiv Magneti Marelli complet automatizat, conceput pentru 
diagnosticările şi întreţinerea instalaţiilor de aer condiţionat. Dispozitivul facilitează 
intervenţiile de service, ce poate fi efectuat în două moduri. Funcţionare manuală: 
operatorul efectuează recuperarea agentului de răcire, golirea sa, injecţia de ulei, 
umplerea şi spălarea. Funcţionare automată: operaţiile sunt efectuate în mod 
automat prin alegerea unei mãrci de maşină din baza de date sau, în mod automat, 
printr-un ciclu programabil (fără asistenţa operatorului, prin utilizarea diverselor 
setări de funcţii introduse de utilizator).

DISPOZITIVUL ESTE DOTAT CU:
• Un programator şi un sistem de control electronic, de înaltă clasă  
  al electrovalvelor
• Supape de siguranţă
• Senzori de presiune
• Senzorul de presiune din cilindru(măsurarea presiunii cu alarmă)
• Condensator suplimentar agent de răcire (cu ventilator electric)
• Două manometre analogice
• Imprimantă
• Baza de date incorporată cu selectarea vehiculului CAR+AGRI+TRUCK
• Cântare electronice pentru ulei, agent şi substanţă de contrast
• Cablurile service cu o lungime de 2,5 m cu posibilitatea prelungirii
• Ecran LCD uşor de citit
• Patru containere pentru uleiul recuperat, uleiul proaspăt,
  substanţa de contrast şi uleiul pentru maşini hibrid
• Posibilitate de atualizare a bazei de date printr-o cartelă de
  memorie standard sau USB
• Ataşament special pentru curăţare pentru sistem (opţional)
• Posibilitate de conectare a nitrogenului şi de măsurare fără
  imprimare, efectuată de senzorul de presiune al staţiei
• Posibilitate de convertire la agentul R1234YF

FUNCŢIILE CLIMA TECH TOP NEXT:
• recuperarea agentului de rĂcire conŢinut în sistemul A/C (ECO/FAST)
• curăţarea impurităţilor mecanice conţinute în agentul de răcire
• deshidratarea agentului de răcire prin filtrare
• separarea agentului de răcire de uleiul conţinut în sistem
• măsurarea volumului de agent de răcire recuperat
• testarea prezenţei de agent de răcire rezidual în sistem
• drenaj sistem cu o pompă specială de vid
• test de scurgeri în sistem (cu vid sau sub presiune cu gaz nitrogen)
• injecţia automată de ulei în volumul setat de operator, sau
  manual, cu o inspecţie vizuală
• recuperarea agentului de răcire rămas în furtunuri
• mod posibil de operare manuală
• înregistrarea funcţiilor efectuate sub forma unei listări comode
• posibilitate de curăţare a sistemului cu utilizarea unui agent
• diagnosticări de sistem cu listare
• echilibru intrare/ieşire agent
• Service simplu şi necostisitor
• evacuarea automată sau manuală a gazelor necondensate

SPECIFICAŢII DETALIATE:
• Agent de refrigerare: R134-/1234YF
• Scale electronice pentru agentul de refrigerare:
• precizie +/- 10g
• Scale electronice de ulei / Precizie UV +/- 1g
• Indicator electronic de vid: KL. 1.0
• Indicatoare de joasă presiune/de înaltă presiune Kl. Capacitate rezervor intern 1.6
• 12.4l / 27,2 l (MAXI) Cantit. max. de agent Rl34a/l234YF
  Capacitate compresor 10 kg / 25kg (MAXI)
• Capacitate pompă 14 cc: 6 rn3/ h 3-5 CFM - 100 l / min
• Nivel final de vid 5 Pa -0-05 mbari
• Dimensiuni: 1.222x653x610, Greutate: 99 kg
• Filtre complexe tip sită pentru particule
• Sită cu plasă fină
• Imprimantă termică
• Conector nitrogen (max. 15 bari)
• Recipient pentru ulei pentru hibride
• Conector USB

CONECTOR DE NITROGEN

EGYSZERŰ KALIBRÁLÁS TÖKÉLETESÍTETT OLAJKIBOCSÁTÁS ALACSONY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

PRESIUNE DE LUCRU RECOMANDATĂ ACTUALIZARE BAZĂ 
DE DATE AUTOMOBILE 

+ AUTOCAMIOANE PRIN USB

MAGNETI MARELLI

MADE IN ITALY

MÉRLEG LOCK HYBRID OIL KARBANTARTÁSPALACK 25KG - VÁLTOZAT MAX

NYOMTATÓ

2 ÉV GARANCIÁVAL!

PENTRU FIECARE STAȚIE GRATUIT:
HUSĂ, AFIȘ, MĂNUȘI, OCHELARI DE PROTECȚIE, CURS DE FORMARE, BANNER PUBLICITAR.
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CLIMA TECH MOBILE 
- SEMI AUTOMATIC
(NUMAI PENTRU R134A)
007950015150

CLIMA TECH MOBILE

Acesta este un dispozitiv Magneti Marelli complet automatizat, conceput pentru 
diagnosticările şi întreţinerea instalaţiilor de aer condiţionat. Dispozitivul facilitează 
intervenţiile de service ce pot fi efectuate în două moduri. Funcţionare manuală: 
operatorul efectuează recuperarea agentului de răcire, golirea sa, injecţia de ulei, 
umplerea. Funcţionare
automată: operaţiile sunt efectuate în mod automat prin alegerea unui cod pentru 
marca de maşină din baza de date sau,
în mod automat, printr-un ciclu programabil (fără asistenţa operatorului, prin setarea 
diverselor funcţii introduse de operator). Programul software amplu pentru dispozitiv 
poate îndruma operatorul prin ciclurile succesive. Baza de date facilitează munca 
operatorului şi accelereazã operaţiile de service asupra sistemului de aer condiţionat.

DISPOZITIVUL ESTE DOTAT CU:

• Un programator şi un sistem de control electronic,
  de înaltă clasă al electrovalvelor
• Supape de siguranţă
• Senzori de presiune
• Două manometre analogice
• Două supape manuale
• Trei containere pentru uleiul uleiul proaspăt,
  uleiul uzat şi substanţa de contrast
• Imprimantă (opţional)
• Furtunuri de service cu lungimea de 2.5 m
• O bază bogată de date cu MAŞINI + AUTOCAMIOANE + Utilaje agricole şi 
  pentru construcţii, sub  forma unui catalog
• Ecran LCD uşor de citit
• Diagnosticări ale sistemului de aer condiţionat al maşinii (opţional)
• Bază de date electronică, integrată, ce permite, printre altele,  
  identificarea secundară a unui vehicul, pe baza numărului  
  de înmatriculare (opţional)
• Cablurile service cu o lungime de 4 m cu posibilitatea prelungirii
• Service pentru hibride (opţiunea)

FUNCŢIILE CLIMA TECH MOBILE:

• recuperarea agentului de rĂcire conŢinut în sistemul A/C
• curăţarea impurităţilor mecanice conţinute în agentul de răcire
• deshidratarea agentului de răcire prin filtrare
• separarea agentului de răcire de uleiul conţinut în sistem
• măsurarea volumului de agent de răcire recuperat
• testarea prezenţei de agent de refrigerare rezidual în sistem
• drenaj sistem folosind o pompă specială de vid
• test scurgeri în sistem
• injecţia automată sau semiautomată de ulei şi de substanţă de contrast  
  în volumul setat de operator,  sau manual, cu o inspecţie vizuală
• recuperarea agentului de răcire rămas în furtunuri
• mod posibil de operare manuală
• diagnosticări de sistem şi listare (opţional)
• Service simplu şi necostisitor

SPECIFICAŢII DETALIATE:

• Agent de refrigerare: R134a, Compresor 300 g / min
• Scale electronice pentru agentul de refrigerare:
• Precizie +/ -10 g
• Manometru electronic de vid: Kl. 2.5
• Dimensiuni: 900x650x577 mm
• Greutate: 70 kg
• Capacitate operaţională: Rezervor 12,4 I 10 kg R134a
• Filtre complexe tip sită pentru particule
• Sită mecanică cu plasă fină
• Pompa de vid -70 l / min
• Vid maxim 0,05 mbari
• Furtunuri 2,5 m
• Imprimantă termică (opţional)

MAGNETI MARELLI

MADE IN ITALY
ALACSONY ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEK

KIS MÉRETE ÉS TÖMEGE PRESIUNE DE LUCRU RECOMANDATĂ ACTUALIZARE BAZĂ DE DATE 
AUTOMOBILE 

+ AUTOCAMIOANE PRIN CARD DE 
MEMORIE (OPŢIONAL)

2 ÉV GARANCIÁVAL!

PENTRU FIECARE STAȚIE GRATUIT:
HUSĂ, AFIȘ, MĂNUȘI, OCHELARI DE PROTECȚIE, CURS DE FORMARE, BANNER PUBLICITAR.
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Kit Service mm6F / mm7F (Filtru + Ulei)
007950024110
Kit Service Air Check / Clima Tech / Next 
(Filtru + Ulei)
007950024130

Filtru Robinair Spx Valeo - dimensiuni  76mm 
Lungime 275 mm
007950025050

Filtru Robinair Spx Valeo - dimensiuni  
90 mm Lungime 294 mm, Filet 1/4”
007950025060

Filtru Texa - dimensiuni  76mm Lungime 240 mm, 
Conector 3/8”
007950025070

Filtru Texa Dimensiuni 76mm, lungime 240mm Connec-
tor M3/8””x M3/8””(seria 7xx)”
007950025560

Filtru Robinair Dimensiuni: 76mm, lungime 235mm Fit-
ting 3/8”” (ACS 511, ACS 611, Robinair AC690 AC 595)”
007950025900

Filtru Brainbee Dml 303 Brainbee/Valeo(BrainBee 
CLIMA 8000, 8250, 8500, 9000, 9000BUS,CLIMA 
FILL PROFI,CLIMA FILL MAXI )”
007950025920

Filtr do Brainbee, średnica 76 mm,  
dł. 160Mm, gwint 1/4”x 1/4”(Brain Bee  
CLIMA 6000, 6000 EVO, CLIMA FILL EASY)
007950025930

Filtru pentru staţia  Magneti Marelli ,Bosch ACS 
500,450,400,Silvertronic,Tronic,Delphi-seria Ref-
matic) Ø76 mm lungime 230 mm racord 3/8”
007950025055

NOU!

Ulei Pompa de Vacuum 0,5 l; - pentru diverse 
tipuri de aparate de clima
007935090600
Ulei Pompa de Vacuum 1,0 l - pentru diverse tipuri 
de aparate de clima
007950024880

Kit conector Azot pentru Aparatele A/C Next
007935090850

Husă de protecție pentru Air Check / Clima Tech 
/ Next
007950015045

Extensie Garanție 12 luni - toate aparatele
099994910040

Bază de Date 2016 Carte
007935090895

Actualizare software pentru Ct Top Next/Ct Top 
Maxi 2016
007935090891

Actualizare Baza de Date pentru Clima Tech Top 2016 - 
Card de memorie
007935090890
Actualizare Baza de Date pentru Clima Tech Plus/Hd 
Next 2016  - Card de memorie
007935090880
Actualizare Baza de Date pentru Clima Tech Mobile/
Evolution 2016  - Card de memorie
007935090870

Recipient Ulei Nou sau UV pentru Clima Tech Plus 
/ Hd / Evo/ Top / Next
007935096230
Recipient ulei uzat Clima Tehc Plus / HD / Evo / 
(nu este potrivit pentru Ct Top Next)
007935097100

Recipient ulei nou si uzat Clima Tech Top / Plus / 
Hd Next
007950013570

Recipient ulei uzat Air Check Plus / Hd / Top/
CT Mobile
007935096770

Kit Conversie la refrigerant Hfo 1234yf 
(pentru seria Next)
007935090860

Curea încălzire pentru Butelie 12,5 l
007935090760
Curea încălzire pentru Butelie 27,2 l
007935090770

Imprimantă pentru Aparatele Plus/Hd/Next
007935096320
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Ozonator M-MX4000, generator 
de ozon
007936210010

Generator de ozon M-MX4000. Generatorul de ozon M-MX4000 este destinat pentru 
uz comercial si industrial. Aparatul funcționează pe o singură fază de curent alternativ 
Un = 230 V la 50 Hz.
Acest aparat genereaza ozon. Ozonul este unul dintre cele mai eficiente dezinfec-
tanti cunoscute. Afișează ozon acțiune bactericidă la o concentrație de 13 ug / dm3. 
Acțiunea bactericidă a ozonului este de aproximativ 50 de ori mai bine și mai repede 
decât 3000 de clor. Ozonul este un gaz iritant care daune membranele biologice 
prin reacții de radicali liberi cu componentele membrană. Odată ajuns în celulele vii, 
ozon poate inhiba acțiunea enzimelor celulare și aresta respirație intracelular. Primele 
simptome de iritație ozon (observabile deja la 0,2 pg / dm3) includ: tuse, dureri în gât, 
dureri de cap somnolență și. Ozonul de înjumătățire este (practic) de scurtă durată: 
30 minute; prin urmare, concentrația de primar scade la aprox. 6% în două ore 
CARACTERISTICI TEHNICE și condițiile de funcționare 
Model: M-MX4000
Ieșire generator de ozon: 4000 mg/h
Ieșire pompă internă: 10-15 l / min
Contor de timp programabil: 1-60 min
Ieșire presiune pompei: 17 kPa
Condiții de funcționare: utilizați în interiorul încăperi bine aerisite, fără nici gaze coro-
zive în aerul înconjurător
Presiune Ambient: 100 ± 4 kPa
Temperatura mediului ambiant: 5-40 ° C
Umiditatea ambiantă relativă: ≤ 80%
Ozone procesul de generare a: descărcare de gestiune coronarian
Diametru linia de ieșire: 8 mm
Alimentare: AC, 220-240 V 50 Hz

Nebulizator Ultrasonic 
Air Cleaner
007950025340
Nebulizator Ultrasonic + Set fluide 24 buc. 
a 105 ml
00794100201

Aerosoli pulverizare este realizată prin transferul 
soluției chimice la suprafața unui cristal piezoelec-
tric care vibrează cu o frecvență cuprinsă între 15 
și 20 kHz. Această vibrație creează o ceață plutind 
pe traductorul ultrasonic care este antrenat de către 
ventilatorul ieșirea dispozitivului., Este absorbit de 
aerul recirculat determinând-o să curețe și să elimi-
ne bacteriile si mirosurile.
Principalul avantaj al metodei este de a produce o 
ceață ultrasonică subțire la temperatura camerei. 
Prin urmare, particulele nu se stabileasc prea ușor 
pe suprafețele întâlnite. Aceasta previne condensul 
datorat temperaturii mai mari a fluidului vaporizat în 
comparație cu mediul.
Picături grosiere sunt eliminate în timpul impactului 
cu pereții camerei și numai cei cu un diametru de 
aproximativ 5 până la 10um sunt în măsură să intre 
în orificiile de ventilație.
Modulul de frecvență cu ultrasunete: 1,7Mhz
Tensiune: 240V
Putere: 40W
Capacitate: 250ml / h
Temperatura: 1 ° C până la 60 ° C
Temperatura de depozitare: -30 ° C până la 90 ° C
Dimensiuni: 240x185x120mm

Kit Conversie la refrigerant Hfo 1234yf 
(pentru seria Next)
007935090860

Kit Conversie la refrigerant Hfo 1234yf 
(pentru seria Next)
007935090865

Kit Suplimentar pentru vehicule Hybrid 
pentru Clima Tech Plus/Hd Next
007935090835

Set suplimentar pentru spălare cu freon pentru 
Aparatele A/C
007950024060

Generator de Ozon - Ozon-Maker
430104018045

Dispozitivul, prin ionizarea aerului, produce alotropi instabili de oxigen, de ec. ozon O3. 
Ozonul, fiind un oxidant foarte puternic, elimină toate impurităţile acumulate în cabină. 
Acesta elimină în mod eficace umezeala ce se strânge mai ales pe învelişurile pode-
lelor şi pe evaporatoarele de aer condiţionat. Acesta elimină, de asemenea, mirosurile 
neplăcute.
În funcţie de dimensiunea cabinei vehiculului şi de gradul de contaminare, dispozitivul 
are capacitatea de a selecta modul şi timpul de operare (5, 10, 15, 30, 60 minute). În 
cazul autobuzelor, se recomandă utilizarea mai multor dispozitive Ozone Maker. Ozonul 
(O3) se regăseşte în aerul atmosferic, în care se formează din oxigen, sub influenţa ra-
zelor UV. Ozonul este un gaz mai greu decât aerul, este instabil şi se descompune rapid. 
Descompunerea accelerează creşterea temperaturii, a umidităţii şi a poluării aerului. În 
apă, ozonul se descompune mai rapid decât în aer. În formă gazoasă, este incolor, în 
straturi mai groase, este albastru. În stare lichidă, este albastru închis intens şi în stare 
solidă, este aproape negru. Ozonul este un compus foarte puternic oxidant, mult mai 
puternic decât oxigenul. Se descompune în oxigen molecular şi oxigen atomic. Datorită 
proprietăţilor oxidante foarte puternice este utilizat pe scară largă în industrie.

SPCIFICAŢII TEHNICE:
Dimensiuni: 320 x 220 x 95 mm.
Tensiune de alimentare: 220/240 V- 50 Hz – 0,15 A – 18 W
Capacitate dispozitiv: 3 l/min.
Producţie de ozon: 1 g/h
Graţie designului său compact şi conductei lungi de evacuare a ozonului, eliminarea 
agenţilor de contaminare este foarte uşoară. Poziţionarea vârfului conductei, cu o son-
dă la capăt, în locaţia dorită din cabină sau în locaţia filtrului de praf, nu impune nicio 
problemă.
• uşor de manipulat
• elimină toate impurităţile
• elimină umezeala
• elimină mirosurile
• funcţionare simplă şi ecologică
• elimină costurile de utilizare şi de eliminare a substanţelor chimice.

1000
mg/h

4000
mg/h
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Fluid pentru Nebulizator Ultrasonic
 - Universal 5 l
007950025500

Set de lichide pentru  reîmprospătare pentru 
dispozitiv cu ultrasunete set de 3 arome -24 buc (8 
buc de fiecare aromă
007950026530
Fluid pentru Nebulizator Ultrasonic - aroma Pin 24 
buc. X 105 ml
007950025350
Fluid pentru Nebulizator Ultrasonic - aroma 
Lavanda 24 buc. X 105 ml
007950025360
Fluid pentru Nebulizator Ultrasonic - aroma Musk 
24 buc. X 105 ml
007950025370

NOU!

Test de aciditate a  Uleiului
007950026480

NOU!

Neutralizator de aciditate a Uleiului în seringă 50 
ml
007950026490

NOU!

Stimulator şi amplificator de eficienţă a instalaţiei 
de aer condiţionat 30 ml
007950026500

NOU!

Analizor de Refrigerant R134A
007935090940

MINI ID - ANALIZOR GAZ R134a:
Pe piata industriei auto se pot gasi refrigeranti de calitate diferita
Pentru a preveni deteriorarea sistemului AC cat si al aparatului de service
este de recomandat verificarea calitatii refrigerantului.
Mini ID va ajuta sa identificati nivelul prea mare de aer din refrigerantul R134a
si la identificarea contaminarii refrigerantului cu gaz butan sau propan.
SPECIFICATII:
• greutate: 0.8 kg
• Pentru testare: R134a
• Toleranta: contaminat/necontaminat - 95% refrigerant curat
• Certificari: SAE J1771 si CE
• nterfata: butoane cu membrana si indicatoare led
• Mod de calibrare: cu pompa manuala
• Temperatura de depozitare: -10° ÷ +50°C
• Temperatura de utilizare: +10° ÷ +45°C

Set 2 spray-uri de decontaminare - Spray 100 ml 
spuma si spray 150 ml tip „Granate”
007950024870

Spuma de Decontaminare 400 ml
007950025630

Spray de Decontaminare - de Unica Folosința tip 
„Granate” 200 ml Lavanda
007950024020
Spray de Decontaminare - de Unica Folosința tip 
„Granate” 200 ml Pin
007950024021
Spray de Decontaminare - de Unica Folosinta tip 
„Granate” 200 ml Musk
007950024022
Spray pentru reîmprospătare de Unică folosinţă 
-Rodie Talk 200ml
007950026510
Spray  pentru reîmprospătare de Unică folosinţă 
-Rodie Vanilie 200ml
007950026520

Spray de Decontaminare Bio 200 ml
007950025760

Soluție lichid de Decontaminare 5 l
007950025150

Soluție lichid de Decontaminare 1 l
007950025160

Fluid pentru Nebulizator Ultrasonic 
- Universal 1 l
007950025490

NOU!
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Termometru
007950024030

TERMOMETRU DIGITAL
• interval de temperatură - de la 50 la 300ºC

Termometru Dual - Ir/Contact
007950013830

Acest termometru util cu infraroşu sau sondă de puncţie 
permite măsurarea directă sau indirectă a temperaturii. 
Comod şi uşor de folosit, permite diagnosticarea sisteme-
lor de aer condiţionat.

Kit Filtre cu Vizor
007950024780

KIT FILTRE CU GEAM DE INSPECŢIE

Kit Scule dezasamblare Compresor  
şi Componente Compresor - Kit complet
007950016010

Retinere pini tragator Diesel Kiki ambreiaj ambreiaj
Cheia pentru înființarea inelul de fixare Diese Kiki
Cheia pentru a trage discul de ambreiaj Mitsubishi / Sanden
Ghid scripete extractorul Diesel Kiki
Cheia pentru descărcarea și instalarea scaunului garnitură Diesel Kiki
Cheia pentru descărcarea și instalarea scaunului garnitură Diesel Kiki
Set universal de indicatoare Feeler
Cheie de protecție maneca pentru a trage sigiliul Mitsubishi
aer condiționat
Hitachi cheie tubulară pentru descărcarea și instalarea

Analizor si Identificator pentru toate tipurile 
de Gaz Refrigerant Hvac
007935090950

ULTIMA ID 1234YF - ANALIZOR GAZ R1234YF:
- determina repede si precis puritatea refrigerantului
- indica in procente concentratia de R1234yf, R134a, R22 si hidrocarburi
- usor de utilizat, cu imprimanta incorporata
- port USB pentru actualizari
- carcasa rezistenta la uleiuri si agenti chimici
SPECIFICATII:
• Pentru testare: R1234yf, R134a
• Toleranta: 1%
• Indica concentratii pentru: R1234yf, R134a, aer, hidrocarburi
• Temperatura de utilizare: +10° ÷ +50°C
• Alimntare: 220V / 50/60Hz
• Porturi: USB 2.0
• Certificari: CE, SAE
• Pompa de calibrare integrata

Identificator de Gaz Refrigerant cu Imprimantă 
(R134a, R1234yf)
007935660010

MM vcomp servește ca o sursă de directă pentru a controla supapa 
ambreiajului pentru toate compresoare de aer conduse direct. C+u un 
control extern performanță fără a crea o conexiune la sistemul electric 
al vehiculului. Format ușor de utilizat permite economii semnificative de 
timp în timpul diagnosticului de sisteme de aer condiționat. Folosind MM 
vcomp puteti extinde gama dumneavoastra de diagnostice de sistem de 
aer condiționat.

SPECIFICATII:
• Alimentare: 11-15 V
• Interval de temperatură: -10 la 40 ° C
• Temperatura de depozitare: -20 la 50 ° C
• Consum de curent: până la 3 A
• Eficiența controlului compresor: 3-100%
Modele acceptate în prezent:
Denso: 5SER09, 5SE09C, 6SEU14,6SEU16,7SEU16, 7SEU17
Sanden: PXE13, PXE16

Pirometru/Termometru Laserv
007950013810

TERMOMETRU CU LASER  
- PIROMETRU
Un pirometru este un dispozitiv profesional 
pentru măsurarea temperaturii obiectelor 
ce sunt dinamice, inaccesibile sau peri-
culos de atins. Este dotat cu un indcator 
cu laser ce identifică cu exactitate locaţia 
măsurată. Permite 15 ore de funcţionare 
continuă. Pirometrul permite o măsurare cu 
precizie înaltă de până la 0,1 ºC.
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Furtun Roșu 2500 mm F 1/4’’ X F 1/4’’ 180 D
007950013770
Furtun Roșu 4000 mm F 1/4’’ X F 1/4’’ 180 D
007950024720
Furtun Roșu pentru Aparat A/C - 250 cm pentru 
Refrigerant 1234yf,  
007950024950
Furtun Roșu pentru refrigerant R1234yf 4000 cm
007950024955

Cuplă Rapidă LP 1/4”, 16 mm
007950013780

Cuplă Rapidă HP 1/4”, 16 mm
007950013790

Cuplă Rapidă 180° 1/4”LP
007950024000

Cuplă Rapidă 180° 1/4”HP
007950024010

Cuplă Rapidă Hp pentru R1234yf
007950024930

Cuplă Rapidă Lp pentru R1234yf
007950024940

Cuplă Rapidă Hp 1/2 Cala cu Conector 1/4” 
exterior
007950025230

Kit Scule dezasamblare Componente Compresor 
- Kit Extended
007950016020
Set avansat pentru demontarea componentelor de 
compresoare.
Acesta permite eliminarea de roti, cuplaje, garnituri și 
lagăre în majoritatea compresoarelor de pe piata. Kit-ul 
include o gamă completă de chei pentru a descărca 
și a înființat centrul ambreiaj pentru compresoare de 
aer condiționat utilizate în branduri GM, Ford, Chrysler 
și mașini importate. Aceasta include, de asemenea, o 
carte de compresoare de identificare, cu o valiză făcută 
special. Kit-ul include:
cheie pentru crearea discului de ambreiaj
Cheia pentru a scoate discul de ambreiaj
scoate ax disc ambreiaj
Cheia pentru a configura discul de ambreiaj
Cheia pentru a scoate discul de ambreiaj
scoate ax disc ambreiaj
Presupunând tija discului de ambreiaj Scoate ax disc 
ambreiaj
Tragator disc ambreiaj

Kit Scule dezasamblare Componente Compresor 
- Kit Basic
007950016030

Set de bază pentru demontarea componentelor de com-
presoare. Setul de bază să demonteze părți ale compre-
sorului. Kit-ul include: Cheie universală pentru ambreiaj 
Cheie pentru a elimina lama si ambreiajul - Sanden SD 5 
și 7 rulment Cheia pentru introducerea / scoaterea discului 
de ambreiaj - metric Cheia pentru introducerea / scoaterea 
discului de ambreiaj - treptată Chrysler C171 / Ford S 61 
Hitachi-MI / Tecumsah Hr-9801. Cheie pentru eliminarea / 
atașarea - Nippondenso GP / 109
scoate ax disc ambreiaj„

Cântar Electronic max. 80 kg
007950025380

CANTAR ELECTRINIC 80KG
Sarcina max 80 kg Eletronic ecran LCD de precizie 10g. 
Ambalate în valiză robustă din plastic de calitate”

Unealta pentru demontat Valve 
(fără recuperare de Refrigerant)
007950025200

Furtun Albastru 2500 mm F 1/4’’ X F 1/4’’ 180 D
007950013760
Furtun Albastru 4000 mm F 1/4’’ X F 1/4’’ 180 D
007950024730
Furtun Albastru pentru Aparat A/C - 250 cm pentru 
Refrigerant 1234yf 
007950024960
Furtun Albastru pentru refrigerant R1234yf  
4000 cm
007950024965
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Clemă o-Ringuri
007950024820

Ford Kit Springlock 4 Pieces
007950024760

Opel Kit Springlock 4 Pieces
007950024770

Spring Lock Tool Lp Hose For Toyota
007950025020

Spring Lock Tool Hp Hose For Toyota
007950025030

Filtru Suplimentar
007950013800

Piaptăn Radiator/Condensator
007950025040

Unealta pentru montat/demontat Valve
007950024350

Orifice Tube Dimounting Kit
007950025220

Dispozitiv pentru Injectat Ulei 1/4” x 1/4”
007950014140

Cuplă Rapidă Lp 1/2 Cala cu Conector 1/4” 
exterior
007950025240

Cuplă Rapidă Parker® LP M14 x 1.5 mm
007935020080

Cuplă Rapidă Parker® HP M14 x 1.5 mm
007935020090

Cuplă Rapidă Parker® LP 1/4” SAE
007935020100

Cuplă Rapidă Parker® HP 1/4” SAE
007935020110

Cuplă Rapidă LP HFO R1234yf Parker®
007935020120

Cuplă Rapidă HP HFO R1234yf Parker®
007935020130

Szybkozłączka BMW
007950024560

Cuplă Rapidă BMW
007950025250
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Lampa UV 100 W
007950024700

LAMPA ULTRAVIOLETE (UV) 100W
CU OCHELARI DE PROTECTIE

Lampa UV 50W cu încărcător si baterie
007950025190

LAMPĂ UV 50 W CU ÎNCĂRCĂTOR ŞI OCHELARI 
(CU ACUMULATOR)

Detector Elektronic DE SCURGERI
007950025840

Permite localizarea rapidă a scurgerilor în sistem prin folsoirea unei sonde 
electronice ce semnalează sonor sau vizual scurgerile.
• 3 grade de sensibilitate (5 grade de detectare)
• cântar electronic ce indică volumul scurgerii
• detectează scurgerile de până la 3 g/an
• detectează toţi agenţii CFC , HCFC, HFC
• sondă flexibilă cu lungimea de 43 cm
• testarea bateriei
• o alarmă sonoră ce indică scala scurgerii

Ochelari Speciali pentru UV
007950025280

Detector de scurgeri Electronic cu lampa UV
007950013850

DETECTOR ELECTRONIC DE SCURGERI  
CU LAMPĂ UV
Permite localizarea rapidă a scurgerilor în sistem prin 
folsoirea unei sonde electronice sau a unei lămpi UV.
• 6 grade de sensibilitate (15 grade de detectare)
• cântar electronic în trei culori ce indică volumul scurgerii
• detectează scurgerile de până la 3 g/an
• detectează toţi agenţii CFC , HCFC, HFC
• sondă flexibilă cu lungimea de 43 cm
• testarea bateriei
• o alarmă sonoră ce indică scala scurgerii
• funcţie mut
• ochelari de protecţie raze UV
• lampă UV cu diodă foarte luminoasă

Cheie Octogonală pentru Dezasamblat port LP 
R134A
007950014150

Cheie Octogonală pentru Dezasamblat port HP 
R134A
007950014160

3W+UV Swivel Light
007935030020

Lămpile de atelier Magneti Marelli au o carcasa  robustă 
și rezistență clasa IP54 încărcare USB si 230V - partea 
de jos cu magnet
- rupere 120 - Carlige - LED UV cu 3W + UV

Caracteristici și specificații:
• 3W fata COBLED oferă> 240 lumeni
• sus LED cu UV 395 ~ 410um
• rotația de 120 de grade
• magnet în partea inferioară a mânerului
• carlige în partea inferioară / partea superioară  
  a mânerului
• încărcare priză cu indicator de nivel
• 2-3 ore
• 3-4 ore pentru a reincarca
• Adaptor 5V 1A CE cablu mini-USB

Lampă atelier rotativă 3W COB LED + iluminare 
frontală UV mini
007935030130
Funcții și specificație
• 0.9W de față COBLED asigură 90-110 lumeni
• Ledul superior cu UV, 395~410um
• Rotație de 120 de grade
• Magnet în partea inferioară a mânerului
• Cârlige de tip „nest” în partea inferioară/superioară
  a  mânerului
• Priză de încărcare cu indicator de nivel
• 2.5-3 ore de lucru
• Cu cablu mini-USB

Car adaptor
007935090120

KITUL LĂMPII UV DE LA MAGNETI AMRELLI PERMITE 
DETECTAREA RAPIDĂ A SCURGERILOR
ÎN SISTEMELE DE AER CONDIŢIONAT ALE MAŞINILOR
KITUL INCLUDE:
• o lampă UV 50 W cu vârf rotativ
• ulei (PAG) cu agent de contrast
• ochelari de protecţie
• spray pentru eliminarea agenţilor
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Manometru Digital 1/4”
007950014300

MANOMETRU DIGITAL 1/4” (FĂRĂ TUBURI)
Un set de calibre digitale permite testele de etanșeitate 
avansate pentru sistemele de aer condiționat auto. Kit-ul 
include un colector integrat modul digital, echipat cu un 
½ „și supape.

DATE TEHNICE:
• Agent frigorific: R134a
• Parametrii afisate: Pagina LP - PSI, Bar, IN-Hg, p HP 
  bar, kg / cm2 și: 
• Bar, bar kg / cm2
• Gamă de afișare a temperaturii: -4-93 ° C
• Timp de răspuns: 250 ms
• Conectori: ½ „
• Temperatura de operare: 0 - 45 ° C
• Putere: baterie de 9V
• De viață a bateriei: 350 oră de funcționare continuă
• Indicator baterie descărcată: pictograma de pe ecran
• Capacitatea de a actualiza software-ul „

Set Manometre 1/4” 63mm fara furtune

430104017091

Manometru pentru R1234yf
007950024715

Kit Manometre + Furtunuri 2.5 m + Cuple Rapide
007950024710

KIT INDICATOARE CU LAMPĂ UV 100 W
• geantă
• manometre
• 3 furtunuri (180 m)
• 2 cuplaje rapide

Set Manometre pentru R1234yf
007950024725

Set pentru verificarea scurgerilor din sistemele de climati-
zare auto funcționează pe factor 1234yf. Set Zawiara de 
indicatoare, furtunuri și-învelite rapidă în caz de transport 
estetice și durabile.

Detector de scurgeri Electronic
007950013840

DETECTOR ELECTRONIC DE SCURGERI
Permite localizarea rapidă a scurgerilor în sistem prin 
folsoirea unei sonde electronice ce semnalează  
sonor sau vizual scurgerile.
• 3 grade de sensibilitate (5 grade de detectare)
• cântar electronic ce indică volumul scurgerii
• detectează scurgerile de până la 3 g/an
• detectează toţi agenţii Hydrogen
• sondă flexibilă cu lungimea de 43 cm
• testarea bateriei
• o alarmă sonoră ce indică scala scurgerii

Detector de scurgeri Electronic
007950025820

DETECTOR ELECTRONIC DE SCURGERI
Permite localizarea rapidă a scurgerilor în sistem 
prin folsoirea unei sonde electronice ce semnalează 
sonor sau vizual scurgerile.

• 3 grade de sensibilitate (5 grade de detectare)
• cântar electronic ce indică volumul scurgerii
• detectează scurgerile de până la 3 g/an
• detectează toţi agenţii Hydrogen
• sondă flexibilă cu lungimea de 43 cm
• testarea bateriei
• o alarmă sonoră ce indică scala scurgerii

Detector de scurgeri Electronic
007950025830

Detector de scurgeri ELECTRONIC 
Vă permite să găsiți cu ușurință scurgerea în sistemul cu ajutorul 
sondei de semnalizare electronică audibil sau vizual.
Specificații
Gaze detectabile R-134a, R-404A, R407C, R-410A, R-22, etc. 1234yf.
Sensibilitate:
H M L
R22,134a 3 g / an 15 g / an 30 g / an
R-404A, 407C, 410A 4 g / an 20 g / an 40 g / an
1234yf 3 g / an 15 g / an 30 g / an
Modul de alarmă: buzzer, Bară de diode, indicator tricolor
Putere: 4 baterii AA alcaline (6V DC)
Lungime cablu: 40 cm (15,5 „)
Dimensiuni / Greutate: 173 x 66 x 56 mm (aproximativ 400 g)
Accesorii: baterii alcaline - 4 buc.
Manual. controlul scurgerilor sticla, valiza pentru transport
Autonomia bateriilor: aproximativ 7 ore în cazul utilizării normale,
Închidere automată: 10 minute
Timp de warm-up: aproximativ 45 de secunde
Temperatură și umiditate în timpul utilizării: 0-40 ° C <80% RH
Temperatura și umiditatea de depozitare: -10-60 ° C <70% RH
Altitudine: <2000M (6500 „)

Senzor pentru Detector de scurgeri Electronic
007950014310

Diode UV
430104017590
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Butla z azotem 1 l
007950024980

Reduktor ciśnienia do butli z azotem 1 l
007950025310

Reduktor ciśnienia do butli z azotem  
profesjonalny (max 34 bar)
007950024990

Profesjonalny reduktor pozwalający na zmianę  
ciśnienia występującego w butli z azotem.

Elektryczne urządzenie do płukania  
układów klimatyzacji Cool Weather
007950025850

Zdarza się, że do układu klimatyzacji pojazdu dostają się opiłki 
metalu ze sprężarki lub inne stałe elementy. Powoduje to zanie-
czyszczenie układu klimatyzacji, zmniejszenie jego sprawności a 
najczęściej zatarcie sprężarki. Ta i szereg innych przyczyn mogą 
spowodować zniszczenie sprężarki. Sama jej wymiana nie spo-
woduje, że układ klimatyzacji zacznie działać poprawnie. Części 
stałe, które zostały w układzie dostaną się z powrotem do sprężarki 
powodując ponowne uszkodzenie tym razem nowej sprężarki, za-
blokowanie zaworu rozprężnego lub/i zapchanie filtra osuszacza. 
Koniecznym staje się tu oczyszczenie wewnętrznego układu kli-
matyzacji zanieczyszczeń. Dzięki zainstalowanej bardzo wydajnej 
pompie urządzenie pozwala na kompleksowe wymycie wewnętrz-
nej powierzchni poszczególnych elementów układu i osuszenie 
tych powierzchni. W skład urządzenia wchodzą również specjalne 
końcówki umożliwiające podłączenie do dowolnego elementu ukła-
du klimatyzacji, filtr, kable podłączeniowe.
w zestawie znajduje się:
• zaciski do podłączenia elementów
• wymienny filtr
• urządzenie
• zestaw końcówek
Dane techniczne:
Wydatek pompy: 14l/h
Max.ciśnienie: 0,45MPa
Napięcie: 230V
Temperatura pracy: 0°C -50°C 

Zestaw do badania azotem mobilny  
(butla 1 kg azot, reduktor, manometr 40 bar, zawór 
odcinający)
007950025860

Zestaw do badania szczelności w samochodowych 
układach klimatyzacji za pomocą azotu.  
Zestaw zawiera:
- Futerał z polipropylenu
- Regulator ciśnienia dla butli o pojemności 5 l
- Manometr trójdrożny z wężykiem i zaworem
- Żółty przewód 1500 mm
- Butla z hydrogenem (mieszanina azotu z wodorem)  
- 1 litr 
- Redukcja dla butli o pojemności 1 l 
- Wykrywacz wycieków hydrogenu

Zestaw do badania nieszczelności  
azot/wodór (hydrogen), (butla 1 kg hydrogen, 
reduktor, manometr 40 bar, wykrywacz, zawór 
odcinający)
007950025880

Zestaw do kompleksowego sprawdzania nieszczelno-
ści w samochodowych układach klimatyzacji pracują-
cych na czynniku R134 jak i 1234yf. Zestaw zawiera 
elektroniczny wykrywacz nieszczelności, manometry 
oraz przewody opakowane w estetyczną i trwałą waliz-
kę. W butli znajduje się mieszaniana 5% wodoru i 95% 
azotu. Posiada ona mnijesze cząstki niz czysty azot co 
pozwala na wykrycie mniejszych nieszczelności oraz 
kontrolę za pomocą wykrywacza co niemożliwe jest 
przy azocie.

Manometr 40 bar z wężem 30 cm  
i zaworem odcinającym
007950025870

Cylinder z hydrogenem 1 l
007950025890

Butla z azotem 5 l
007950024970
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Kit Adaptoare pentru Aparatele 
de Spălare - Basic
007950025000

Kit Adaptoare pentru Kitul Manual de Spălare
007950024740

Set de conectoare pentru dispozitive de spălare 
profesional dedicat  autovehiculelor europene şi 
americane
007936210020

NOU!

Set de adaptoare pentru dispozitive de spălare 
profesional
007936210730

NOU!

Fluid Spălare A/C 1 l
007950024530

Fluid Spălare A/C 5 l
007950024540

Orings And Spring Locks Set 
(Ford And Gm(60 Pcs)
007935090930

MM Cool Weather Flushing Device - 
aparat pentru spălare sisteme A/C
007950024620
COOL WEATHER
Magneti Marelli doreşte să vă prezinte 
aparatul de curăţare COOL WEATHER, 
conceput în mod special pentru sistemele 
de aer condiţionat ale maşinilor. Din când 
în când, şpanul metalic de la compresor 
sau alte elemente solide intră în sistemul 
de aer condiţionat al unui vehicul ce a 
fost implicat într-un accident. Acest lucru 
determină contaminarea sistemului de aer 
condiţionat, reducând eficienţa compreso-
rului şi, de obicei, griparea compresorului.
Acesta şi multe alte motive pot determina 
deteriorarea comrpesorului. Schimbarea 
sa nu va fi suficientă pentru a face ca 
sistemul de aer condiţionat să funcţione-
ze corect. Părţile solide rămase în sistem 
vor reveni în compresor, determinând din 
nou deteriorarea (a noului compresor de 
această dată), blocarea supapei de ex-
pansiune şi/sau un filtru de uscare înfun-
dat. Ulterior devine necesară curăţarea 
contaminării din interiorul sistemului de 
aer condiţionat. COOL WEATHER este 
dispozitivul special conceput în acest 
scop. Dispunând de o pompă foarte efi-
cientă instalată în el, dispozitivul permite 
curăţarea complexă a suprafeţei interioare 
a elementelor individuale ale sistemului şi 
uscarea suprafeţei.
Dispozitivul include, de asemenea, ştuţuri 
speciale pentru conectarea la orice ele-
ment al sistemului de aer condiţionat, un 
filtru şi cabluri de conectare. Dispozitivul 
este dotat cu un manometru ce indică 
presiunea curentă a mediului de curăţare.
KITUL INCLUDE:
• cleme de conectare a elementelor
• filtru detaşabil
• dispozitivul
• un set de vârfuri

Dispozitiv de Spălare sisteme A/C pentru
 Autobuze
007950025390

Kit Manual de Spălare

007950024750

SET PENTRU CLĂTIRE MANUALĂ SISTEME DE AER 
CONDIŢIONAT
(SET DE CAPETE + CILINDRU + REZERVOR).
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Set O-ringuri Full 361 buc.
007950025510

Set O-ringuri 29 de dimensiuni 435 buc.
007950025520

Set Garnituri cu inserție metalica 36 buc.
007950025090

Garnitura cu Inserție Metalica 4 buc. 
- Diametru Interior 17,7 mm
007950025530
Garnitura cu Inserție Metalica 4 buc. - 
Diametru Interior 14,7 mm
007950025540
Garnitura cu Inserție Metalica 4 buc. 
- Diametru Interior 11,7 mm
007950025550

Set Garnituri pentru Reparatie Furtunuri si Cuple 
Rapide (90 buc.)
007935090931

Set 265buc. O-ringuri mov pentru sisteme 
hidraulice
007936210720

NOU!

Kit O-ringuri Fiat Group 152 buc.
007935090690

Set O-ringuri Universale 172 buc.
007935090750

Set O-ringuri Standard 120 buc.
007950024080

Set O-ringuri Speciale 88 buc.
007950024090
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Pachet 10 buc. Garnituri de Etansare pentru 
Compresoare
007950026140
007950026145
007950026150
007950026155

Pachet 10 buc. Garnituri de Etansare pentru 
Compresoare
007950026160

Set Capace şi Porturi de Service 69 buc.
007950025260

Capac Protecție R134A LP (2 buc.)
007950024240

Capac Protecție R134A HP (2 buc.)
007950024250

Capac Protecție R134A LP (2 buc.) - vehicule 
Japoneze
007950025290

Capac Protecție R134A LP (2 buc.) - vehicule 
Japoneze
007950025300

CAPAC negru 1/4” 1 buc
007950026235
CAPAC negru 3/16” 1 buc
007950026240

CAPAC presiune inalta M10 x 1 1 buc
007950026245

Oring N 6 (10 buc.)
007950024150 
Oring N 10 (10 buc.)
007950024160
Oring N 8 (10 buc.)
007950024170
Oring parownik
007950024180
Oring  11.13 X 9.25 Press. M (10 buc.)
007950024200
Oring 6.7 X 5.1(10 buc.)
007950024205
Oring 7.5 X 10.3 G6 Denso (10 buc.)
007950024210
Oring 24.4 X 20 Comp. Denso (10 buc.)
007950024220
Oring 12.7 X 10.3 G8 Denso (10 buc.)
007950024230
Oring etanșare, Diametru Interior 17,7mm 
(3 buc.)
007950024260
Oring etanșare, Diametru Interior 14,7mm 
(3 buc.)
007950024270
Oring etanșare, Diametru Interior 11,7mm 
(3 buc.)
007950024280
Oring etanșare, Diametru Interior 8,7mm (3 buc.)
007950024290
Oring Dublu, Diametru Exterior 15.4mm (5 buc.)
007950024300
Oring Dublu, Diametru Exterior 10mm (5 buc.)
007950024310
Oring Dublu, Diametru Exterior 18mm (5 buc.)
007950024320
Oring 24,4 X 20 Denso (10 buc.)
007950024330
Oring 23,7 X 20,22 Harrison(10 buc.)
007950024340
Oring 9 mm (10 buc.)
007950024360
Oring Peugeot 6460P2 (5 buc.)
007950024370
Oring Peugeot 6460P1 (5 buc.)
007950024380
Oring Renault 1-7701207274 (5 buc.)
007950024390
Oring Renault 2-7701207274 (5 buc.)
007950024400
Oring Renault  3-7701207274 (5 buc.)
007950024410
Oring 8 mm (10 buc.)
007950024450

Pachet 10 buc. Garnituri de Etansare pentru 
Compresoare
007950026135
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Adaptor M3/8 SAE X M1234yf
007950025790

Adaptor pentru Butelie R134 
W21,8 x 1/14 X 13 mm
007950024100

Adaptor pentru Butelie R134A W21,8 x 1/14’ X 
13 mm + Adaptor pentru cupla rapida HP 1/4” 
SAE (7/16”)
007950024810

Adaptor Presiune Înalta 1/4’’ X 13 mm
007950024840

Conector Furtunuri 1/4” X 1/4” SAE
007950024040

ADAPTOR MAMA 3/8”” x TATA 1/4”” 1buc
007950026275

ADAPTOR MAMA 1/4”” x TATA 3/8”” 1buc
007950026280

Adaptor / conector TATA 1/4 „SAE x TATA 
M14 x 1,5 1 buc
007950026285

Adaptor / conector TATA 1/4 „TATA 
SAE x 1/8” NPT 1 buc
007950026290

CAPAC presiune joasa M8 x 1 1 buc
007950026250

CAPAC presiune inalta M10 x 1,25 1 buc)
007950026255

CAPAC presiune joasa M9 x 1 1 buc
007950026260

CAPAC presiune inalta M10 x 1 1 buc
007950026265

CAPAC presiune joasa M8 x 1 1 buc
007950026270

Adaptor HP Ford M 10 X 1,25
007950024800

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

Port Service HP 12 X 1,5
007950024600

Adaptor M1/4 SAE X M1234yf
007950025780
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DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE NEAGRĂ (OPEL)
007950026210

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE VIOLET (CHRYSLER)
007950026215

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE PORTOCALIE (FORD)
007950026220

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE ROŞIE (FORD)
007950026225

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE VERDE (FORD)
007950026230

Set Ventile A/C 33 buc. (diferite dimensiuni)
007950024070

Ventile Service Standart (10 buc.)
007950024190

PISTON GROS  DIMEN. 10 DE OŢEL fi 24.3
007936210050

Ventil cu o-ring verde 3buc; Ventil service Renault 
5buc; Ventil service KIA/Hyundai 5buc; Ventil cu o-ring 
violet VW MW 3buc; Ventil service GM 10 mm 3buc; 
Ventil service GM 8mm 3buc; Ventil service Volvo 
Peuge¬ot 5buc; Ventil service JRA 5buc; Ventil service 
GM 5buc; Ventil service standard 20buc; Cheie pentru 
înlocuit ventile).

Ventil R12/R134 19 x 5,1 mm 
(10 buc.)
007950024420

Adaptor / conector MAMA 1/4 „SAE x MAMA 
1/4” SAE 1 buc
007950026295

Adaptor pentru flacon W21,8 X 3/8”SAE 1buc
007950026300

Adaptor / conector MAMA 1/2 „ACME x TATA 
1/4” 1 buc
007950026305

Set duze supapa. 18 buc.
007950024570

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE ALBASTRĂ (FORD)
007950026185

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE GRI (AUDI)
007950026190

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE GALBENĂ (VOLVO)
007950026195

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE ALBĂ (FIAT)
007950026200

DUZĂ SUPAPĂ ADMISIE MARO (FORD)
007950026205

NOU!
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Ventil Kia Hyundai 18,5 x 6,5 mm 1 buc.
007950025410

Presă Hidraulică pentru Sertizat
007950016040

HYDRA – KRIMP
Acesta este un dispozitiv universal, uşor şi util pentru încreţirea furtunurilor din siste-
mele de aer condiţionat. Utilizând pompa hidraulică de mână Hydra Krimp, această 
operaţiune este efectuată uşor, rapid şi cu exactitate. Acest instrument este ideal atât 
pentru utilizarea în atelier, cât şi pe teren.
KITUL INCLUDE:
•  pompă hidraulică de mână
• gheare pentru fixarea cablurilor
• coliere de furtunuri (matrice) de dimensiunile
  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
  şi 12 (5/8’’)SRB mm
• coliere reductoare cu diametrele menţionate mai sus
• geantă de transport pentru toate elementele

Presă Manuală pentru Sertizat
007950013860

PRESA MANUALĂ
Acesta este un dispozitiv universal, uşor şi util pentru încreţirea furtunurilor din sistemele de aer 
condiţionat. Încreţirea manuală a furtunurilor permite selectarea corectă s forţei de încreţire. O 
bază solidă realizată din oţel călit permite o montare permanentă comodă a întregului ansamblu. 
Permite utilizarea unei chei obişnuite manuale sau hidraulice.
KITUL INCLUDE: 
• coliere de furtunuri (matrice) de dimensiunile
  6(5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) i 12 (5/8’’) mm
• gheare pentru fixarea cablurilor
• coliere reductoare cu diametrele menţionate mai sus
• geantă de transport pentru toate elementele

Dispozitiv hidraulic expander pentru lărgit ţevi
007936210710

NOU!

Kit de reparare - pentru a repara furtunurile de aer 
condiționat permite tuburile de aluminiu.
Kit-ul include instrumente și componente pentru 
a repara un furtun cu scurgeri.”
007950016080

Set de filiere pentru Crimper - 6 
(1/2 barieră redus)
430104017513

Ventile JRA 21,55 x 7,8 mm (5 buc.)
007950024430

Ventile High Flow 20 x 7 mm (5 buc.)
007950024440

Ventile VW GM 18,7 x 6 mm (5 buc.)
007950024460

Ventile Standard 21,8 x 8 mm (5 buc.)
007950024470

Ventile Standard 22,1 x 9,8 mm (5 buc.)
007950024480

Ventil mare (violet) 27,155 x 7,8 mm 1 buc.
007950024830

Ventil Renault 18,35 x 5,1 mm 1 buc.
007950025400
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Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #10 ½’’
007935021020

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #12 5/8’’
007935021030

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #14 ¾’’
007935021040

Clește pentru cuple Burgaclip Smart
007935021050

Conector Spring Lock masculin cu Bucşă nr. 6
007936210120
Conector Spring Lock  masculin 180 grade cu 
bucşă nr. 8
007936210130
Conector Spring Lock  masculin 180 grade cu 
bucşă nr. 10
007936210140
Conector Spring Lock  masculin 180 grade cu bucşă nr. 12

007936210150

NOU!

Conector 180 grade cu bucşe nr. 6
007936210240
Conector Spring Lock  masculin 45 grade cu 
bucşă nr. 8
007936210170
Conector Spring Lock  masculin 45 grade cu 
bucşă nr. 10
007936210180
Conector Spring Lock  masculin 45 grade cu 
bucşă nr. 12
007936210190

NOU!

Conector 180 grade cu bucşe şi adaptor HP nr. 6
007936210200
Conector 180 grade cu bucşe şi adaptor HP nr. 8
007936210210
Conector 180 grade cu bucşe şi adaptor HP nr. 10
007936210220
Conector 180 grade cu bucşe şi adaptor HP nr. 12
007936210230

NOU!

Set de stampile de Crimper - 10 
(1/2 barieră redus)
430104017608

Set de stampile de Crimper - 12 
(1/2 barieră redus)
430104017095

Foarfecă pentru Furtunuri A/C
007950013870

Foarfecă pentru Furtunuri A/C
007950025210

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #06 5/16’’
007935020960

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #08 13/32’’
007935020970

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #10 ½’’
007935020980

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #12 5/8’’
007935020990

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #06 5/16’’
007935021000

Aer condiționat conductă
cu pereți subțiri #08 13/32’’
007935021010
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Conector Spring Lock  feminin 90 grade nr. 6 
aluminiu
007936210390
Conector Spring Lock  feminin 90 grade nr. 8 
aluminiu
007936210420
Conector Spring Lock  Spring Lock  feminin 45 
grade nr. 12 aluminiu
007936210460 NOU!

Conector Spring Lock  masculin 90 grade nr. 6 
aluminiu
007936210480
Conector Spring Lock  masculin 90 grade nr. 8 
aluminiu
007936210490
Conector Spring Lock  masculin 90 grade nr. 10 
aluminiu
007936210500
Conector Spring Lock  masculin 90 grade nr. 12 
aluminiu
007936210510

NOU!

Conector de trecere 180 grade fără mufe 6 
aluminiu
007936210520
Conector de trecere 180 grade fără mufe 8 
aluminiu
007936210530
Conector de trecere 180 grade fără mufe 10 aluminiu
007936210540
Conector de trecere 180 grade fără mufe 12 
aluminiu
007936210550

NOU!

Conector  teu fără mufe nr. 6 aluminiu
007936210560
Conector  teu fără mufe nr. 8 aluminiu
007936210570
Conector  teu fără mufe nr. 10 aluminiu
007936210580
Conector  teu fără mufe nr. 12 aluminiu
007936210590 NOU!

Conector Spring Lock  masculin 180 grade nr. 6 
aluminiu
007936210630
Conector Spring Lock  masculin 180 grade nr. 8 aluminiu

007936210650
Conector Spring Lock  masculin 180 grade nr. 10 
aluminiu
007936210670
Conector Spring Lock  masculin 180 grade nr. 12 
aluminiu
007936210690

NOU!

Conector Spring Lock  masculin 45 grade cu 
bucşă nr. 6
007936210160
Conector 180 grade cu bucşe nr. 8
007936210250
Conector 180 grade cu bucşe nr. 10
007936210260
Conector 180 grade cu bucşe nr. 12
007936210270 NOU!

Conector Spring Lock  feminin 180 grade nr. 6 
aluminiu cu bucşă
007936210280
Conector Spring Lock  feminin 180 grade nr. 8 
aluminiu cu bucşă
007936210300
Conector Spring Lock  feminin 180 grade nr. 10 aluminiu cu bucşă

007936210320
Conector Spring Lock  feminin 90 grade nr. 10 
aluminiu cu bucşă
007936210330

NOU!

Conector Spring Lock  feminin 90 grade nr. 6 
aluminiu cu bucşă
007936210290
Conector Spring Lock  feminin 90 grade nr. 8 
aluminiu cu bucşă
007936210310
Conector Spring Lock  feminin 180 grade nr. 12 aluminiu cu bucşă

007936210340
Conector Spring Lock  feminin 90 grade nr. 12 
aluminiu cu bucşă
007936210350

NOU!

Conector Spring Lock   feminin 180 grade nr. 6 
aluminiu
007936210370
Conector Spring Lock  feminin 180 grade nr. 8 
aluminiu
007936210400
Conector Spring Lock  feminin 180 grade nr. 10 aluminiu
007936210430
Conector Spring Lock  feminin 180 grade nr. 12 
aluminiu
007936210450

NOU!

Conector Spring Lock  feminin  45 grade nr. 6 
aluminiu
007936210380
Conector Spring Lock  feminin 45 grade nr. 8 aluminiu
007936210410
Conector Spring Lock  feminin 45 grade nr. 10 
aluminiu
007936210440
Conector Spring Lock  feminin 90 grade nr. 12 
aluminiu
007936210470

NOU!
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Kit accesorii reductor AirSplice 1/2”
007935020170
Kit accesorii reductor AirSplice 3/8”
007935020180
Kit accesorii reductor AirSplice 5/16”
007935020190

Kit accesorii reductor cu mai multe dimensiuni 
AirSplice 1/2”, 3/8”, 5/16”
007935020200

Kit de reparatii cu mai multe dimensiuni AirSplice 
1/2”, 3/8”, 5/16”
007935020210

Airsplice Port Service LP 5/16’’
007935020270
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, diam. 3/8 ’’’ 

007935020280
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, 
diam. 1/2 ’’
007935020290
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, diam. 5/8 ’’

007935020300
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, diam. 10 mm

007935020310
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, diam. 12 mm

007935020320
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, 
diam. 15 mm 
007935020330
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, diam. 16 mm

007935020340
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port LP, diam. 5/16 ’’ 
007935020350
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port HP, diam. 3/8 ’’ 
007935020360

„Airsplice Port Service HP 5/8 ”
007935020380
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port HP, diam. 10 mm 
007935020390
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port HP, diam. 12 mm 
007935020400
Airsplice Port Service HP 15 mm’’
007935020410
„Airsplice Port Service HP 16mm’’
007935020420
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port HP, diam. 8 mm

007935020750
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade cu port HP, diam. 1/2 ’’

007935020370

Conector Spring Lock  masculin 45 grade nr. 6 
aluminiu
007936210640
Conector Spring Lock  masculin 45 grade nr. 8 aluminiu
007936210660
Conector Spring Lock  masculin 45 grade nr. 10 
aluminiu
007936210680
Conector Spring Lock  masculin 45 grade nr. 12 
aluminiu
007936210700

NOU!

PISTON GROS DIMEN. 6 DE OŢEL fi 19.5 X 9.6
007936210030
PISTON GROS  DIMEN. 8 DE OŢEL fi 23.5 X 12.3
007936210040
PISTON GROS 10 DE OŢEL fi 26 X 14.3
007936210110
PISTON GROS 12 DE OŢEL fi 29 X 18
007936210100
PISTON G6 FURTUN SUBŢIRE fi 15,5x9.6
007936210060
PISTON G8 FURTUN SUBŢIRE fi 18x 12.3
007936210070
PISTON G10 FURTUN SUBŢIRE fi 20x15.6
007936210080
PISTON G12 FURTUN SUBŢIRE 24.3x19.2
007936210090

NOU!

Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, 
diam. 1/2 ‚’
007935020140
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, 
diam. 3/8 ‚’
007935020150
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, 
diam. 5/16 ‚’’
007935020160
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, diam. 3/4”
007935020260
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, diam. 5/8 ‚’ 
007935020220
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, diam.10mm
007935020230
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, diam.12mm
007935020240
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, diam.15mm
007935020250
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, 
diam. 8 mm
007935020600
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, 
diam. 10 mm
007935020610
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Kit capac capat de teava diam. 5/16 ’’
007935020430
Kit capac capat de teava diam. 3/8 ’’
007935020440
Kit capac capat de teava diam. 5/8 ’’
007935020450 
Kit capac capat de teava diam. 1/2’’ 
007935020660
Kit capac capat de teava diam. 3/4 ’’ 
007935020670
Kit capac capat de teava diam. 8 mm ’’
007935020680
Kit capac capat de teava diam. 10 mm 
007935020690
Kit capac capat de teava diam. 12 mm
007935020700
Kit capac capat de teava diam. 15 mm
007935020710
Kit capac capat de teava diam. 16 mm
007935020720

Pachet 5 kituri capac capat de teava diam. 
(5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)
007935020730

Pachet 10 kituri capac capat de teava diam. 
(5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4” , 8 mm, 10 mm, 12 mm, 
15 mm & 16 mm)
007935020740

Pachet 5 kituri de reparații Țeavă la 180 de grade 
cu port HP, diam.(5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)
007935020760

Kit mare de reparație la 180 de grade SAE 5 
dimensiuni (5/16 ’’ 3/8 ’’  1/2 ’’ 5/8”, 3/4 ’’
007935020460

Kit reductor AirSplice 1/2 ’’  - 5/16’’
007935020480
Kit de reparații Țeavă la 180 de grade, 
cu reductie diam. 12 mm la 10 mm 
007935020620
Kit reductor AirSplice 1/2 ’’  - 3/8 ’’
007935020490
Kit reductor AirSplice 3/8 ’’  - 5/16’’
007935020470

Kit de reparații Țeavă la 45 de grade, diam. 1/2’’
007935020500
Kit de reparații Țeavă la 45 de grade, diam. 3/8 ’’ 
007935020510
Kit de reparații Țeavă la 45 de grade, diam. 5/16 ’’ 
007935020520
Kit de reparații Țeavă la 45 de grade, diam. 5/8 ’’ 
007935020530
Kit de reparații Țeavă la 45 de grade, diam. 3/4 ’’
007935020540

Kit de reparații Țeavă la 90 de grade, diam. 1/2” 
007935020550
Kit de reparații Țeavă la 90 de grade, diam. 3/8 ’’
007935020560
Kit de reparații Țeavă la 90 de grade, diam. 5/16 ’’ 
007935020570
Kit de reparații Țeavă la 90 de grade, diam. 5/8 ’’
007935020580
Kit de reparații Țeavă la 90 de grade, diam. 3/4 ’’
007935020590

Pachet 10 kituri de reparații Țeavă la 180 
de grade, dimensiuni metric SAE
007935020630

Pachet 4 kituri de reparații Țeavă la 90 
de grade, dimensiuni (5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’)
007935020640

Pachet 4 kituri de reparații Țeavă la 45 
de grade, dimensiuni (5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’)
007935020650
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SmartSplice conector teava - furtun la 45 de 
grade, diam. 5/16” (7,9mm)- #6
007935020920
SmartSplice conector teava - furtun la 45 de 
grade, diam. 3/8” (9,5mm)-#6
007935020930
SmartSplice conector teava - furtun la 90 de grade, diam. 1/2” (12,7mm) -#8

007935020940
SmartSplice conector teava - furtun la 90 
de grade, diam. 5/8” (15,9 mm)-#11
007935020950

R134A - cu Container 12 kg
007950014290
R134A - 12 kg refrigerant (cu container 
007950014290)
007950014280

Container, R1234yf 5 kg (007950014560)
007950014320
Refrigerant R1234yf (007950014320) - cu 
Container, 5 kg (007950014560)
007950014560

Ulei Pompa de Vacuum 0,5L l- pentru diverse 
tipuri de aparate de clima
007935090600
Ulei Pompa de Vacuum 1,0 l - pentru diverse 
tipuri de aparate de clima
007950024880

Ulei pentru compresoare hibride 250 Ml pentru 
agent R134A echivalent ND11
007950024680

Ulei Poliester (POE) ISO 100  1 l + Contrast UV
007935090650

Ulei Poliester (POE) Iso 100  1 l
007935090740

Ulei PAO 68 0,5 l cu UV
007950024860

Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. 
5/16’’ A/C # 6 A/C
007935020770
Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. 
3/8’’ A/C # 6 A/C Hose
007935020780
Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. 
1/2’’ A/C # 8 A/C Hose
007935020790
Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. 
5/8’’ A/C # 10 A/C Hose
007935020800
Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. 
3/4’’ A/C  # 12 A/C Hose
007935020810

SmartSplice conector teava - furtun 4 dimensiuni 
( teava 5/8” la furtun #6, teava 3/8” la furtun #6, 
teava 1/2” la furtun #8, teava 5/8” la furtun #10 
- o bucata din fiecare)
007935020820

SmartSplice conector teava - furtun 5 dimensiuni 
( teava 5/16” la furtun #6, teava 3/8” la furtun #6, 
teava 1/2” la furtun #8, teava 5/8” la furtun #10, 
teava 3/4” la furtun #12 - o bucata din fiecare)
007935020830

Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. furtun #6 - #6

007935020840
Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. furtun #8 - #8

007935020850
Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. 
furtun #10 - #10
007935020860
Kit de reparații Furtun A/C la 180 de grade, diam. 
furtun #12 - #12
007935020870

SmartSplice conector teava - furtun la 90 de 
grade, diam. 5/46” la #6
007935020880
SmartSplice conector teava - furtun la 90 de 
grade, diam. 3/8” (9,5mm)- #7
007935020890
SmartSplice conector teava - furtun la 90 
de grade, diam. 1/2” (12,7 mm)- #9
007935020900
SmartSplice conector teava - furtun la 90 
de grade, diam. 5/8” (15,9 mm)-#11
007935020910
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Ulei PAG ISO 150 cu UV 250 ml
007950025610

Ulei PAG ISO 150 cu UV 1000 ml
007950025620

Ulei PAG 68 250 ml
007950026370

NOU!

Ulei PAG 68 1 l
007950026380

NOU!

Ulei PAG 69 5 l
007950026390

NOU!

Ulei PAG 68 UV 250 ml
007950026400

NOU!

Ulei PAG 68 UV 1 l
007950026410

NOU!

Ulei PAG 68 UV 5 l
007950026420

NOU!

Ulei de Contrast UV 250 ml
007935090640

Ulei PAO 68 1 l cu UV
007950024850

Ulei PAO 68 250 ml
007950024630
Ulei PAO 68 1 l
007950024640
Ulei PAO 68 5 l
007950024650

Ulei PAO 68 in Recipient Ermetic 200 ml
007950024660

Ulei PAG ISO 46 1 l
007935090660
Ulei PAG ISO 100 1 l
007935090670
Ulei PAG ISO 150 1 l
007935090680

Ulei PAG ISO 46 250 ml
007935090710

Ulei PAG ISO 100 250 ml
007935090720

Ulei PAG ISO 150 250 ml
007935090730

Ulei PAG ISO 46 cu UV 250 ml
007950025570
Ulei PAG ISO 46 cu UV 1000 ml
007950025580
Ulei PAG ISO 100 cu UV 250 ml
007950025590

Ulei PAG ISO 100 cu UV 1000 ml
007950025600
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Ulei PAG ISO 100 5 l
007950024510
Ulei PAG ISO 150 5 l
007950024520

Ulei de Contrast UV pentru Refrigerant R1234yf  
250 ml
007950024910

Ulei PAG pentru Refrigerant R1234yf  250 ml
007950024920

Contrast UV în seringă+tub 12 buc
007950026340
Contrast UV în seringă pentru hibride+tub 12 buc
007950026350

NOU!

Ulei contrast UVpentru R1234yf 250 ml
007950024915

Ulei Pag 100 pentru R1234yf 250 ml
007950024925

Ulei pentru sisteme hibride R1234yf
007950024685

Ulei PAG ISO 46 in Recipient Ermetic 160 ml
007950025100

Ulei PAG ISO 100 in Recipient Ermetic 160 ml
007950025110

Ulei de Contrast UV 1 l
007950025320

Ulei de Contrast UV in Recipient Ermetic 200 ml
007950024670

Ulei de Contrast UV 5 l
007950024610

Blister cu Siringi  Ulei de Contrast UV (12X7,5 ml)
007950025910

Ulei POE 170 250 ml
007950026540

NOU!

Ulei POE 170 UV 250 ml
007950026550

NOU!

Ulei POE 220 250 ml
007950026560

NOU!

Ulei POE 220 UV 250 ml
007950026570

NOU!

Ulei POE 5 l
007950024490
Ulei PAG ISO 46 5 l
007950024500
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Set Of 2 Decontamination Sprays 100  ml Foam 
And 150 ml „Granate”
007950024870

Soluție de Curățat Uleiul de Contrast UV 400 ml
007950025630

Spray de Decontaminare - de Unica Folosința tip 
„Granate” 200 ml, lavanda
007950024020

Spray de Decontaminare - de Unica Folosința tip 
„Granate” 200 ml, pin
007950024021

Spray de Decontaminare - de Unica Folosinta tip 
„Granate” 200 ml, musk
007950024022

Spray de Decontaminare Bio 200 ml
007950025760

Soluție lichid de Decontaminare 5 l
007950025150

Soluție lichid de Decontaminare 1 l
007950025160

Fluid pentru Nebulizator Ultrasonic - aroma 
Pin 24 buc. X 105 ml
007950025350
Fluid pentru Nebulizator Ultrasonic - aroma Lavanda 24 buc. X 105 ml

007950025360
Fluid pentru Nebulizator Ultrasonic - aroma Musk 
24 buc. X 105 ml
007950025370

Fluid pentru Nebulizator Ultrasonic - Universal 1 l
007950025490

Ulei universal PAG 250 ml
007950026430

NOU!

Ulei universal PAG 1 l
007935090670

NOU!

Ulei universal PAG 5 l
007950026440

NOU!

Ulei universal PAG UV 250 ml
007950026450

NOU!

Ulei universal PAG UV 1 l
007950026460

NOU!

Ulei universal PAG UV 5 l
007950026470

NOU!

Fluid Spălare A/C 1 l
007950024530

Fluid Spălare A/C 5  l
007950024540

Fluid Spălare A/C 20  l
007950024550
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Cutie de Prezentare „Clima Box” 
cu Consumabile A/C
007950026090

Prezentatorul conține mai multe produse  
de aer condiționat.  
Produse de prezentare Perfect.
2 x PAG OIL 46 250 ml
2 x 100 PAG OIL 250 ml
1 x ulei PAG 150 250 ml
1 x SPRAY decontaminare 200 ml Lavandă
1 x SPRAY decontaminare 200 ml Pin
1 x SPRAY decontaminare 200 ml Pi¿mo
1 x CONTRAST UV (250 ml)
1 x spuma pentru a căuta scurgeri 400ml
1 x ETANSARE de aer conditionat
1 x SET două spray-uri de decontaminare
1 x Spuma decontaminare 400 ml

Fluid pentru Nebulizator Ultrasonic - Universal 5 l
007950025500

Lichid de Curățare pentru Evaporatoare 5 l
007950025170

Lichid de Curățare pentru Elementele Sistemului 
A/C (Spuma Activa) 5 l
007950025180

Spray 400 ml decontaminare anti-bacterian 
(reutilizabil)
007950024900

Spray de Curățare pentru Condensator  400 ml 
(2 buc.)
007950024050

Detergent Solvent pentru sisteme de aer  
conditionat 1000Ml
007950025770

Soluție de Curățat Uleiul de Contrast UV 400 ml
007950025270

Detector de Scurgeri „Leak Finder” 400 ml
007950024690

Soluție de etanșare „Leak Stop” pentru Sisteme 
A/C 30 ml cu UV
007950025140
Soluție de etanșare „Leak Stop” pentru Sisteme 
A/C 300 ml cu Contrastant UV
007950025330
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accesorii aer conditionat
și gama chimice





Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5

40-476 Katowice, Polska
Tel. +48 32 60 36 107
Fax +48 32 60 36 108

wyposazenie@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl

Dystrybutor:
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