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 EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów! 

Oferta specjalna dla warsztatów

Technika klimatyzacyjna

Oferta ważna do 31/07/2017

Urządzenie serwisowe instalacji klimatyzacji   
 KONFORT 705 OFF ROAD – R134a 
Stacja do obsługi układów klimatyzacji na czynnik R134a, przeznaczona do 
pracy mobilnej w trudnych warunkach eksploatacji. 
Zapewnia prostą ale skuteczną obsługę i możliwość wykonywania wszystkich 
operacji serwisowych, zachowując przy tym niezwykle korzystną cenę. 
Jest idealnym rozwiązaniem dla tych warsztatów, które chcą oferować swoim 
klientom nienaganną usługę przy jednoczesnej redukcji czasu i kosztów 
operacyjnych działalności.

Nr zamówienia

5619 104 800

■  Urządzenia serwisowe 
instalacji klimatyzacji i 
akcesoria 

■ Oleje i środki chemiczne
■  Serwis klimatyzacji i

akcesoria
■  Poszukiwanie 

nieszczelności i 
przeprowadzanie 
próby ciśnieniowej

■  Narzędzia i remont
■  Pranie, czyszczenie, 

dezynfekcja
■ Transport chłodniczy
■ Środki ochrony pracy

  8 749,00 

Funkcjonalna drukarka termiczna pozwala na wydruk raportu dotyczącego 
przebiegu obsługi systemu A/C. Na raporcie znajdują się takie informacje 
jak: ilość odzyskanego czynnika chłodzącego, typ oleju oraz ilość czynnika 
podanego do układu A/C.

Przy zakupie urządzenia nr 5619104800, 
drukarka termiczna 9539004026 
w promocyjnej cenie.

234,38 zł miesięcznie*

*Podana przykładowa kwota jest jednym z wariantów i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 k.c. Ostateczne warunki zależą od oceny sytuacji fi nansowo – prawnej 
Leasingobiorcy oraz zaproponowanej struktury zabezpieczeń i zostaną uregulowane w umowie leasingu. Oferta przy założeniu wpłaty własnej 1 %. Rata zawiera ubezpieczenie 
oraz wykup. Kwoty netto. 

Kontakt do Przedstawiciela Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. 691 480 773

1300,00
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Urządzenie serwisowe 
instalacji klimatyzacji i 
akcesoria 

 8 749 ,00 

 Urządzenie serwisowe 
instalacji klimatyzacji 
 Konfort 705 R OFF ROAD 
Stacja wyposażona jest w dwa, duże tylne koła, wypełnione 
elastyczną pianką odporną na uszkodzenia. Solidna metalowa 
podpora zastępuje przednie koła, zwiększając stabilność 
podczas użytkowania. Kolejnym elementem, zaprojektowanym 
specjalnie do zastosowania poza warsztatem, jest system 
blokady wagi, dzięki któremu unikamy problemów wynikających 
z przemieszczania stacji po nierównym terenie.

 Zakres zastosowania 
Do samochodów osobowych, ciężarowych, w pojazdach 
hybrydowych oraz agro.

Wersja wykonania czynnik chłodniczy R 134a
Zawartość zbiornika 10 kg

Nr zamówienia

5619 104 800

Opis Nr zamówie-
nia

Cena

Pakiet przedłużaczy do węży, 
3000 mm

9870 050 900 339,00

Pokrywa 9539 005 011 145,00

Zestaw konserwacyjny 
(Filtr, olej i pierścienie uszczelniające)

9539 004 037 299,00

Papier do drukarki 9539 004 027 4,99

Drukarka grafi czna 9539 004 026 na zapytanie 

Taśma grzewcza zestaw 9539 004 077 359,00

 Wyposażenie 

Ogólna charakterystyka:
- Obsługa układów z czynnikiem R134a
- Wyświetlacz LCD niebieski, podświetlany 4x20, wysoka rozdzielczość
- Blokada wagi 
- Baza danych i usługi dodatkowe na karcie SD
- Zbiornik wewnętrzny 10 kg
- Jednostopniowa pompa próżniowa
- Wysoka precyzja podawania +/- 15 gr
- Automatyczne podawanie olejów (funkcja sterowana czasowo)
- 2 zawory sterowania manualnego przewodów serwisowych
- Wielojęzyczne oprogramowanie
- Automatyczna kompensacja długości przewodów serwisowych
- Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji

234,38 zł miesięcznie*
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 8 749 ,00 

 Urządzenie serwisowe instalacji klimatyzacji 
 Konfort 760 R 2 GAS READY 
 Jasny, kolorowy wyświetlacz TFT, zaawansowany interfejs grafi czny, sterowanie bazą danych i 
zapisywanie przeprowadzonych przeglądów na karcie SD, dokładność napełniania +/- 15 g, 
wysoki poziom recyklingu (ponad 95%), dwustopniowa pompa próżniowa, hermetycznie 
zamknięte zbiorniki oleju zapobiegają zanieczyszczeniom, precyzyjny-automatyczny wtrysk 
oleju, automatyczne rozpoznawanie zbiorników oleju, automatyczna kontrola precyzji pomiaru 
czynnika chłodniczego, blokada wagi, w pełni automatyczny serwis klimatyzacji, automatyczna 
kompensacja długości przewodów serwisowych, automatyczne sygnalizowanie terminu 
przeglądu, uproszczona konserwacja, automatyczne odprowadzanie skroplin, dostępny odrębny 
pojemnik na olej POE.
Tryby pracy : baza danych, tryb ręczny, moja baza danych, oprogramowanie w wielu językach 

Wersja wykonania wstępnie przystosowane do czynnika chłodniczego R 134a
Zawartość zbiornika 20 kg

  Zakres zastosowania 
 Do samochodów osobowych, ciężarowych, małych autobusów oraz pojazdów hybrydowych  .

  Skład zestawu 
 Pojemnik na olej PAG, pojemnik UV, pojemnik na zużyty olej, pokrywa, kabel przyłączeniowy do 
sieci, instrukcja obsługi  .
 Z bazą danych samochodów ciężarowych, osobowych i pojazdów rolniczych na karcie 
SD oraz podręcznikiem .

Nr zamówienia

9539 004 072

  14 190,00 

Opis  Nr zamówienia Cena

Pakiet przedłużaczy do węży, 3000 mm 9870 050 900 339,00

Zestaw konserwacyjny (fi ltr, olej i pierścienie uszczelniające) 9539 004 037 299,00

Papier do drukarki 9539 004 027 4,99

Drukarka grafi czna 9539 004 026 na zapytanie

Analizator do czynnika chłodniczego 9870 007 550 5150,00

Zestaw do kontroli wydajności układów klimatyzacji 9870 007 554 200,00

Interfejs VDC, z adapterem 9870 005 350 1790,00

VDC 19870 002 208 469,00

 Wyposażenie 

 1tylko z interfejsem VDC 

 Dostępne także w wersji R1234yf lub 
możliwe do przezbrojenia do tej wersji. 

380,15 zł miesięcznie*234,38 zł miesięcznie*
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 Urządzenie serwisowe instalacji klimatyzacji 
 Konfort 760 R BUS 

Model ten w odróżnieniu od stacji K760R, umożliwia obsługę układów klimatyzacji o dużej pojemności, m.in. autobusów. Ogromną wydajność zawdzięcza zastosowaniu 
zbiornika wewnętrznego o pojemności 30kg, oraz sprężarce o pojemności 21cm3 służącą do odzysku czynnika chłodzącego, oraz dwustopniowej pompie próżniowej o 
wydajności 146 l/min., zdolnej do wytworzenia podciśnienia o wartości 0,03 bar.

  Zakres zastosowania 
 Do samochodów ciężarowych, autobusów, osobowych oraz stosowania w pojazdach hybrydowych  .
  Skład zestawu 
 Pojemnik na olej PAG, pojemnik UV, pojemnik na zużyty olej, pokrywa, kabel przyłączeniowy do sieci, instrukcja obsługi  
 z bazą danych samochodów ciężarowych, osobowych i pojazdów rolniczych na karcie SD oraz podręcznikiem .

Nr zamówienia

9539 004 075

Dostępne także 
w wersji R1234yf!

Opis  Nr zamówienia Cena

Pakiet przedłużaczy do węży, 3000 mm 9870 050 900 339,00

Zestaw konserwacyjny (fi ltr, olej i pierścienie uszczelniające) 9539 004 037 299,00

Papier do drukarki 9539 004 027 4,99

Drukarka grafi czna 9539 004 026 na zapytanie

Analizator do czynnika chłodniczego 9870 007 550 5150,00

Zestaw do kontroli wydajności układów klimatyzacji 9870 007 554 200,00

Interfejs VDC, z adapterem 9870 005 350 1790,00

VDC 1 9870 002 208 469,00

 Wyposażenie 

 1tylko z interfejsem VDC 

  17 790,00 

  

Ogólna charakterystyka:
-  Obsługa układów na czynnik R134a lub R1234yf
-  Kolorowy wyświetlacz TFT o wysokiej rozdzielczości z 
rozwiniętym interfejsem grafi cznym
-  Baza danych i usługi dodatkowe na karcie SD
-  Ruchomy zespół manometry-wyświetlacz 
-  Zbiornik wewnętrzny 30 kg (model 760R BUS)
-  Precyzja przy podawaniu +/- 15 gr
-  Wysoka skuteczność odzyskiwania czynnika (ponad 95%)
-  Dwustopniowa pompa próżniowa
-  Hermetyczne zbiorniki na olej zapobiegające zawilgoceniu
-  Automatyczne i precyzyjne podawanie olejów
-  Automatyczne rozpoznanie pojemników na olej
-  Automatyczna kontrola dokładności pomiaru czynnika
-  System blokady wagi
-  Automatyczna sygnalizacja przeglądów stacji
-  Wielojęzyczne oprogramowanie
-  Automatyczna kompensacja długości przewodów serwisowych
-  Automatyczny alarm serwisowy

476,61 zł miesięcznie*
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Zestaw do płukania
Z czynnikiem chłodniczym, do serii TEXA Konfort Evolution, seria 600 i 700
Do płukania klimatyzacji, np. po wypadkach lub uszkodzeniach sprężarki, przy użyciu tego systemu można wyczyścić całą klimatyzację z czynnikiem chłodniczym 
R134a, znajdujące się ewentualnie w systemie wióry lub obce części zostają wypłukane i nie powodują uszkodzeń urządzenia klimatyzacyjnego.
Pasuje do 710R, 720R, 760R, 760R BUS, 780R.
Skład zestawu
Dodatkowy 6  litrowy zbiornik z przyłączem wskaźnika, części mostka, adapter Spring Lock i inne adaptery, adapter uniwersalny, 
pierścienie wymienne, przewód serwisowy 3 m, ∅ wewnętrzna 5 mm zapewniająca duże natężenie przepływu.

Nr zamówienia

9539 004 030

 3 290,00

Zbiornik oleju
Na olej i barwnik UV
Zbiornik wymienny do urządzenia do obsługi klimatyzacji Konfort 710R, 720R.

Nr zamówienia

9539 004 074

 59,00

Zbiornik oleju
Zbiornik wymienny do urządzenia obsługi klimatyzacji 
Konfort 760 R, 760 R Bus, 770 R, 780 R.
Zakres zastosowania
POE do oleju oraz hybryd.

Nr zamówienia

9539 004 006

 499,00

Zbiornik oleju
Zbiornik wymienny/zapasowy do urządzenia obsługi klimatyzacji Konfort 760 R, 760 R Bus, 770 
R, 780 R.
Zakres zastosowania
PAG na inne rodzaje oleju, np. ISO 46, 100, 150

Nr zamówienia

9539 004 007

 549,00
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 Urządzenie serwisowe instalacji klimatyzacji 
U rządzenie mobilne, na R134a 
P ełna automatyka, w solidnej, lakierowanej proszkowo 
obudowie aluminiowej, napełnienie olejem ze sterowaniem 
zegarowym, wraz z bazą danych .

Wersja wykonania bez wagi oleju
Wymiar 60 x 42 x 60 mm
Ciężar 38 kg

  Zakres zastosowania 
 Do pojazdów użytkowych, maszyn rolniczych i budowlanych.  

  Skład zestawu 
 Z drukarką, zbiornikiem recyklingowym 10 kg i bazą danych samochodów ciężarowych  .

Nr zamówienia

9682 220 584

 Urządzenie serwisowe instalacji klimatyzacji 
 SL 580 
 Całkowicie automatyczna obsługa i serwis urządzeń chłodniczych i 
klimatyzacyjnych nowej generacji: odsysanie, usunięcie przepracowanego oleju, 
próba ciśnieniowa z azotem, wytworzenie podciśnienia, pomiar podciśnienia, 
napełnianie olejem lub barwnikiem UV, napełnianie czynnikiem chłodniczym, 
sprężarka o dużej mocy 1/4 KM, zbiornik chłodziwa (12,5 l/10 kg) można szybko 
wymieniać i wyjmować do transportu. Wszystkie czynności konserwacyjne 
można zrealizować szybko i łatwo, solidna obudowa, brak miejsc gromadzących 
zanieczyszczenia, waga elektroniczna o nośności do 50 kg .

Wymiar 60 x 60 x 110 cm

 Wydajność odsysania: 1/4 KM, 15 kg/h
Wydajność napełniania: 90 kg/h
Wysokowydajne pompa podciśnieniowa: 70 l/min (opcjonalnie 140 l/min)
Zbiornik recyklingowy: 12 l, 10 kg, certyfi kat TÜV
Waga elektroniczna o nośności do 50 kg
Wydajność fi ltra: 60 ml wody
Moc sprężarki: Silnik V o mocy 1/4 KM
Temperatura pracy: 5-45 °C 

Nr zamówienia

9682 220 582

  10 150,00 

  

 Moc ssania 1/4 KM, 15 kg/h
Wydajność napełniania 90 kg/h
Pompa podciśnienia wysokiej wydajności 70 l/min
Zbiornik recyklingowy 12 l, 10 kg z certyfi katem TÜV
Waga elektroniczna o nośności do 50 kg
Wydajność fi ltra 60 ml wody
Moc sprężarki: 1/4 KM, silnik V
Temperatura robocza 5-45 °C 

 Najmniejsze dostępne na rynku 
urządzenie do serwisowania układów 
klimatyzacji 

Opis Nr zamówienia Cena

Butla na azot, 10 l (butla zwrotna) 9685 980 253 105,00

Wąż, 6 m, niebieski, niskie ciśnienie 9682 220 702 249,00

Wąż, 6 m, czerwony, wysokie ciśnienie 9682 220 703 249,00

Adapter, 1/4 M do 14 mm M 9682 220 704 19,00

 Wyposażenie 
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 od 15 999,00 

 Urządzenie serwisowe instalacji klimatyzacji 
 AR700-R404 
D o serwisowania układów chłodniczych i klimatyzacji wykorzystujących czynniki takie jak R404, 
w pełni automatyczne urządzenie do serwisowania: odsysanie, spuszczanie zużytego oleju, test 
szczelności za pomocą azotu, wytwarzanie podciśnienia, test podciśnienia, napełnianie olejem 
UV, napełnianie dowolnym bezpiecznym czynnikiem chłodniczym, wszystkie obsługi serwisowe 
są zapisywane w bazie danych, wewnętrzny komputer z systemem Windows:
–  test ciśnieniowy (odsysanie, test ciśnieniowy, napełnianie czynnikiem chłodniczym z olejem 

UV wykonywane całkowicie automatycznie) (urządzenie umożliwia montaż 10-litrowej butli z 
azotem / gazem formującym)

–  wbudowane urządzenie do płukania ze środkiem czyszczącym (specjalny środek płuczący na 
bazie oleju do klimatyzacji), pulsacja azotu i płukanie czynnikiem chłodniczym, urządzenie do 
klimatyzacji i urządzenie do płukania w jednym

– mocny kompresor 1 KM pracujący na sucho, możliwość odsysania cieczy i gazów
– zbiornik czynnika chłodniczego, 40 l 
– monitor z ekranem dotykowym 10"
– miniaturowy komputer PC z WLAN i systemem Windows 

 Zbiornik recyklingowy 40 l, 30 kg, z certyfi katem TÜV
Elektroniczna waga o nośności 100 kg
Pojemność fi ltra 60 ml wody 

Nr zamówienia

9682 220 640

  18 900,00 

 Urządzenie serwisowe instalacji 
klimatyzacji 
W  pełni automatyczne urządzenie do odsysania, recyklingu, 
osuszania i napełniania dużych układów klimatyzacji, np. w 
autobusach lub pociągach, oraz innych, mniejszych układów 
klimatyzacji na czynnik R134a:
– wbudowana baza danych do zapisywania przeglądów
– test szczelności przy użyciu azotu / gazu formującego
– obecnie najszybsze urządzenie do napełniania – 120 kg/h
– duży zbiornik czynnika chłodniczego (40 l/30 kg)
– waga o wysokiej obciążalności – 100 kg
–  wbudowany komputer z systemem Windows z obsługą za 

pomocą panelu dotykowego i WLAN
–  możliwość dostosowania do innych czynników 

chłodniczych, takich jak R404, R407 itd. (na żądanie) 

 z dopuszczeniem EvoBus 

Model Wersja wykonania Nr zamówienia Cena

AR 700 komputer z 
ekranem 15''

9682 220 598 16999,00

AR 690 9682 220 583 15999,00

dla pojazdów z agregatami chłodniczymi

Opis Nr zamówienia Cena

Butla na azot, 10 l, 
Butla zwrotna

9685 980 253 105,00

Wąż, 6 m, niebieski, 
niskie ciśnienie

9682 220 702 249,00

Wąż, 6 m, czerwony, 
wysokie ciśnienie

9682 220 703 249,00

Adapter, 1/4 M do 14 mm M 9682 220 704 19,00

Opis Nr zamówienia Cena

Butla na azot, 10 l, butla zwrotna 9685 980 253 105,00

Wąż, 6 m, niebieski, niskie ciśnienie 9682 220 702 249,00

Wąż, 6 m, czerwony, wysokie ciśnienie 9682 220 703 249,00

Adapter, 1/4 M do 14 mm M 9682 220 704 19,00

 Wyposażenie 

 Wyposażenie 
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Ogólna charakterystyka:
-W pełni automatyczna, bez zaworów ręcznych dla R1234yf
- Funkcje operacyjne w pełni automatyczne
- Intuicyjne menu nawigacyjne
- Trzy manometry o średnicy 60 mm dla HP-LP ciśnienia w butli
- W pełni automatyczna regulacja ciśnienia i kontrola wewnętrznego zbiornika czynnika chłodzącego
- Funkcja płukania wewnętrznego
- Automatyczny wtrysk oleju i środka do wykrywania nieszczelności
- 12 kg zbiornik wewnętrzny z czynnikiem chłodzącym
- Zintegrowana drukarka termiczna
- Napięcie zasilania: AC220V±10~ 50/60Hz || AC110V±10~ 60Hz
- Średni gazowy stan prędkości odzyskiwania czynnika chłodzącego: 0.25 kg/min
- Pojemność wewnętrznego fi ltro-osuszacza: 600 ml
- Szybkość wymiany: 2 kg/min (max.)

Nr zamówienia

3243 224 137

  11 999,00 

 Urządzenie serwisowe instalacji klimatyzacji 
 AC134a 
 Urządzenie całkowicie automatyczne, z kolorowym ekranem, bez 
ręcznych zaworów R134a, w pełni automatyczny przebieg pracy, 
menu z instrukcjami, baza danych pojazdów, trzy manometry ∅ 60 
mm do butli HP-LP. Całkowicie automatyczna regulacja ciśnienia 
i nadzorowanie wewnętrznego zbiornika czynnika chłodniczego, 
funkcja spłukiwania, funkcja testu wyciekowego, automatyczne 
dozowanie oleju i barwnika UV, zbiornik na 12 kg czynnika 
chłodniczego, zintegrowana drukarka termiczna. 
Wymiar 635 x 585 x 1075 mm
Przyłącze 220V±10~ 50/60Hz || AC110V±10~ 60Hz
Ciśnienie, maks. 20 bar
Ciężar 88 kg

Nr zamówienia

3243 224 135

  8 999,00 

www.europart.net

 EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów! 
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Wersja 2.0

 Szybko, przejrzyście, wszechstronnie – wielu 
zarejestrowanych klientów korzysta z zalet 
systemu zamówień online EUROPART (EWOS). 
Wyszukaj niezbędne produkty w naszym 
systemie online i zamów je o każdej porze. 
System EWOS jest praktycznym rozwiązaniem 
– bezpośrednio informuje klienta o warunkach 
oraz dostępności części, a także pozwala 
samodzielnie zarządzać fl otą pojazdów, włącznie 

z historią zamówień części. Kolejną zaletą 
EWOS jest technologia, która umożliwia także 
dostęp do danych technicznych i instrukcji.
Uzupełnieniem są katalogi produktowe z 
inteligentnym systemem wyszukiwania i 
bezpośrednimi odnośnikami do systemu 
online, by realizować zamówienia 
w prosty i szybki sposób. 

 Wyszukaj produkt i zamów o każdej porze 
 System zamówień online EUROPART – wyszukiwanie, identyfi kacja i zamawianie produktów przez całą dobę 

 Urządzenie serwisowe instalacji klimatyzacji, ATH AC1234yf 
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 Olej syntetyczny 
 PAO ISO 68 
 Uniwersalny olej układu klimatyzacji  

Zawartość Pojemnik Nr zamówienia

1 l Butelka 9682 220 706

  69,00 

Olej do pompy próżniowej
Uniwersalny do wszystkich pomp 
próżniowych

Zawartość Pojemnik Nr zamówienia

1 l Butelka 3002 431 358

59,00 

Oleje i środki 
chemiczne

 Olej PAG
Higroskopijny, całkowicie syntetyczny olej przeznaczony 
do stosowania w pojazdach z silnikami Otto i Diesla, z 
czynnikiem chłodniczym R134a. Stosowany fabrycznie przez 
wielu producentów pojazdów, w wersjach o różnej (PAG46 — 
średniej, PAG 100 — wysokiej, PAG 150 — bardzo wysokiej) 
lepkości i mający odpowiednie certyfi katy.
Oleje PAG całkowicie wiążą się z czynnikiem chłodniczym, 
a dzięki właściwościom higroskopijnym umożliwiają w 
niewielkim stopniu wiązanie wilgoci w układzie klimatyzacji. 
Jednak przechowywanie i serwisowanie za pomocą 
urządzenia do klimatyzacji wymaga spełnienia podwyższonych 
wymagań. Zbiorniki oleju urządzeń klimatyzacyjnych muszą 
być hermetycznie zamknięte, aby nie dopuścić do ich 
zawilgocenia podczas przechowywania. Ponadto urządzenie 
do serwisowania klimatyzacji musi mieć wewnętrzny program 
płuczący, aby podczas wymiany olejów nie dopuścić do 
zmieszania olejów o różnej lepkości.

 Olej do czynników chłodniczych 
Typ Zawartość Pojemnik Nr zamówienia Cena

PAG ISO 46 240 ml Puszka 0351 213 031 29,00

PAG ISO 100 240 ml Puszka 0351 213 051 29,00

PAG ISO 150 240 ml Puszka 0351 213 041 29,00

 od 29,00 

Olej PAO
Niehigroskopijny olej, który można stosować w pojazdach 
z czynnikiem R134a w miejsce olejów PAG. Ten olej 
został opracowany z myślą o stosowaniu w urządzeniach 
do serwisowania klimatyzacji, które nie są wyposażone 
w hermetyczny zbiornik i wewnętrzny układ płukania. Ten olej 
uniwersalny miesza się z różnymi olejami PAG. Ponieważ nie 
jest higroskopijny, nie pochłania wilgoci. Stosuje się go np. przy 
wymianie małych ilości oleju w ramach standardowej obsługi 
klimatyzacji. Jeżeli jednak w razie awarii sprężarki wymieniane 
są większe ilości oleju, to ze względu na certyfi katy wydane 
przez producenta zaleca się użycie odpowiedniego typu oleju 
PAG.

Olej POE
Do elektrycznych sprężarek klimatyzacji w pojazdach 
hybrydowych, do obwodów z czynnikiem chłodniczym R134a 
i innych. Właściwością tego oleju jest brak przewodności 
elektrycznej. Jest to decydujący czynnik w przypadku 
elektrycznie napędzanych układów klimatyzacji w pojazdach 
hybrydowych lub elektrycznych, ponieważ sprężarki 
są chłodzone czynnikiem chłodniczym. Urządzenie do 
serwisowania klimatyzacji musi mieć wewnętrzny program 
płukania pozwalający uniknąć zmieszania olejów. 
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Kontrast UV
Uniwersalny do wszystkich pomp próżniowych.

Zawartość Pojemnik Nr zamówienia

250 ml Butelka 3002 414 491

  8900 

Zmywacz do kontrastu w sprayu 
UV
 Środek czyszczący do usuwania dodatków pomagających 
znaleźć nieszczelności .

Zawartość Pojemnik Nr zamówienia

400 ml Spray 9682 220 709

  25,00 

 Olej chłodniczy 
 RENISO TRITON SE 55 
N a bazie syntetycznych estrów, dla wszystkich obwodów 
chłodniczych, w których znajdują zastosowanie 
chłodziwa wolne od chloru, np. B. R134a. Zależnie od 
lepkości zalecany do stosowania w hermetycznych, 
półhermetycznych i otwartych sprężarkach tłokowych 
i śrubowych. Produkt przyczynia się do zwiększenia 
wydajności urządzenia chłodniczego i jest zalecany 
przez czołowych producentów samochodów i części 
samochodowych, znajduje wielokrotne zastosowanie w 
agregatach fi rm Mercedes-Benz, Neoplan, MAN, EvoBus.
Sprawdzić typ kompresora! 

Zawartość Pojemnik Nr zamówienia

1 l Puszka 9895 720 131

  89,00 

Do wszystkich typów 
urządzeń!

Zawartość Pojemnik Nr zamówienia

12 kg Butla stalowa 3002 414 772

  

 Czynnik chłodniczy 
 Do układów klimatyzacji R 134 A 
Butla zwrotna (+ 90 zł)

  269,00 
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Serwis klimatyzacji 
akcesoria

 Zbiornik recyklingowy 
 Do czynnika chłodniczego 
 Do zakupu, bez kaucji 

Zawartość Nr zamówienia Cena

12 kg 9682 220 648 375,00

40 kg 9682 220 651 899,00

 od 375,00 

 Adapter butli 
D o węża wysokociśnieniowego 
  Zakres zastosowania 
 do butli z czynnikiem chłodniczym  

Nr zamówienia

9539 004 090

  37,00 

 Adapter butli 
  Zakres zastosowania 
 do butli z czynnikiem chłodniczym  

Wersja wykonania Nr zamówienia Cena

Do przyłącza niskociśnieniowego 9539 004 091 36,00

Do przyłącza wysoko- i 
niskociśnieniowego

9539 004 092 79,90

 od 36,00 

 Miernik ciśnienia 
 Do sprawdzania, czy układ klimatyzacji jest napełniony (po stronie niskiego ciśnienia), wysokiej 
jakości obudowa z zabezpieczeniem przed uderzeniami, okładzina umożliwiająca pewny chwyt, 
wskazanie ciśnienia czynnika chłodniczego przez długi czas. 

Obszar wskazań od 0-13 bar

  Zakres zastosowania 
 Do szybkiej diagnostyki podczas przyjęcia do serwisu.  

Nr zamówienia

1885 100 096

  125,00 

 Separator środka uszczelniającego 
 Recycle Guard 
 Skutecznie oddziela środek uszczelniający układu klimatyzacji przed przedostaniem się go do 
stacji i spowodowaniem szkód, zainstalowany wkład fi ltru nadaje się do wielokrotnego użycia. 
  Zakres zastosowania 
 Podłącza się podczas odsysania czynnika chłodniczego między urządzeniem do obsługi a 
układem klimatyzacji.  
 Obraz aplikacji pokazuje zanieczyszczenia bloku cylindrów w urządzeniu do 
serwisowania klimatyzacji, gdy nie jest stosowany separator środka uszczelniającego. 

Nr zamówienia

1885 200 060

  1 350,00 

 Miernik ciśnienia 
 Dwuzaworowa armatura kontrolna do R404a, R407cm i 
R134a, węże 150 cm .

Nr zamówienia

9682 220 624

  650,00 
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 Filtr ochronny 
   Chroni urządzenie do obsługi układów klimatyzacji przed zanieczyszczeniem np. 
barwnikiem UV do szukania nieszczelności, wiórami i środkami uszczelniającymi .

Nr zamówienia

9682 220 780

  209,00 

Opis Nr zamówienia Cena

Filtr zamienny 9682 220 781 23,00

 Wyposażenie 

EUROPART
 DOBRZE WIEDZIEĆ 

 Podłączany między urządzeniem do 
serwisowania układu klimatyzacji a 
pojazdem separator uszczelniacza 
skutecznie usuwa uszczelniacz 
klimatyzacji oraz zanieczyszczenia 
stałe i płynne podczas odsysania, nim te dostaną się do 
urządzenia serwisowego i je zanieczyszczą lub nawet 
spowodują jego niedrożność. 

Separator uszczelniacza z wziernikiem może być również 
stosowany jako fi ltr wstępny urządzenia do serwisowania
klimatyzacji lub systemu do odsysania 
czynnika chłodniczego. 

 Zastosowanie separatora uszczelniacza 
z wziernikiem i fi ltrem 
ochronnym 

 Separator środka uszczelniającego 
 Do bezpośredniego podłączania między urządzeniem do obsługi układów 
klimatyzacji a układem klimatyzacji, zapewnia ochronę przed utwardzonymi 
środkami UV, środkami uszczelniającymi i zanieczyszczeniami, szczególnie 
niezawodne oddzielanie płynnego środka uszczelniającego .

  Skład zestawu 
 Filtr oleju, przewód i sprzęgło.  

Nr zamówienia

9682 220 788

EUROPART
 DOBRZE WIEDZIEĆ 

 Ochrona urządzeń do serwisowania układów 
klimatyzacyjnych — urządzeń odsysających przez fi ltr 
ochronny

Z reguły w układzie klimatyzacji powinny się znajdować 
jedynie czynnik chłodniczy i olej. W rzeczywistości jednak 
oprócz oleju i chłodziwa często znajdują się tam również liczne 
zanieczyszczenia, jak np. woda, tani barwnik UV na bazie 
rozpuszczalnika (krystalizuje i zatyka), stwardniały uszczelniacz 
lub wióry (powstałe w wyniku uszkodzenia sprężarki). Jeśli w 
odpowiednim czasie nie zostaną one odfi ltrowane z układu, 
często stają się przyczyną drogich napraw, a w rezultacie 
prowadzą do awarii urządzenia do serwisowania układów 
klimatyzacji.

 Zastosowanie fi ltra ochronnego 

W celu zastosowania jako fi ltr wstępny wziernik umieszcza się 
między urządzeniem serwisowym a pojazdem , który fi ltruje 
zanieczyszczenia. Filtr wstępny może być stosowany wyłącznie 
podczas fazy odsysania. Musi zostać on usunięty przed 
rozpoczęciem napełniania klimatyzacji. 

  559,00 
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 Przyrząd do kontroli oleju 
 Do sprawdzania jakości oleju, proporcji zmieszania oleju i czynnika chłodniczego, zawartości środka 
kontrastowego UV w układzie oraz zanieczyszczeń w obiegu klimatyzacji przez kontrolę wzrokową 
oleju zgromadzonego w cylindrze kontrolnym .
  Skład zestawu 
 Cylinder do kontroli oleju, wąż wysokociśnieniowy ze złączem i zaworem kulowym, wąż 
niskociśnieniowy ze złączem i zaworem kulowym.  

Nr zamówienia

9682 100 130

  1 099,00 

 Wziernik do diagnostyki oleju 
 Pobór próbki oleju z układu klimatyzacji bez urządzenia do serwisowania 
klimatyzacji oraz diagnozowania oleju pod kątem zanieczyszczenia, 
użycia nieprawidłowego oleju, użycia środka uszczelniającego lub wiórów. 
Czynnik chłodniczy i olej przepływają przez fi ltr z wziernikiem, co pozwala 
na wychwytywanie cząstek zanieczyszczeń. 
Wymiar 40 x 30 cm

  Skład zestawu 
 Dopasowane szybkozłącze i element oporowy, wąż.  

Nr zamówienia

9682 220 650
EUROPART

 DOBRZE WIEDZIEĆ 

 Służy do wzrokowej kontroli proporcji mieszania czynnika 
chłodniczego z olejem i kontrastem.

Za pomocą wziernika diagnostycznego można analizować 
chłodziwo i jego jakość w danym pojeździe, a także pobierać 
próbki do dalszej analizy. Wziernik mocuje się zaciskami 
między złączem wysokiego a niskiego ciśnienia w pojeździe 
(przestrzegać wskazówek fi lmu instruktażowego!):
  W ten sposób na wzierniku można odczytać, w jakiej 

wzajemnej proporcji wymieszane są czynnik chłodniczy, olej i 
barwnik UV, oraz/czy sprężarka nie jest bliska awarii. 

  Ponadto wziernik pozwala zaprezentować klientowi skład 
i jakość chłodziwa i oleju, a także pomaga uzasadnić 
niezbędne prace konserwacyjne lub naprawy.

  Jeśli w układzie klimatyzacji zostaną znalezione np. wióry, 
to wskazuje to na uszkodzenie sprężarki , wymaga naprawy 
oraz płukania układu klimatyzacji.  

 Zastosowanie wziernika diagnostycznego 

 1:  Przezroczysty = olej i czynnik chłodniczy w dobrych 
proporcjach zmieszania

2:  Mętny = złe proporcje zmieszania między olejem 
i czynnikiem chłodniczym

3:  Żółty = olej, czynnik chłodniczy i środek UV do 
wyszukiwania wycieków w dobrych proporcjach 
zmieszania

4:  Czerwony = kompresor może działać nieprawidłowo 
w niektórych warunkach 

1 2 3 4

1. Olej po uszkodzeniach kompresora
2. Mocno zabrudzony olej
3. Zbyt dużo środka UV

4. Stary olej
5. Nowy olej
6. Niewłaściwy olej

6

2
3 4 5

1

  525,00 
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 Wąż 
 Gwint wewnętrzny 1/4" SAE 
 Długa wersja węża służąca do łączenia daleko oddalonych przyłączy w autobusach (np. 
dachowe urządzenie klimatyzacyjne), traktorach, wagonach kolejowych itd., węże te są 
stosowane przy serwisowym urządzeniu klimatyzacyjnym zamiast węży seryjnych .

 W przypadku niektórych produktów wymagany jest adapter! 

Wersja wykonania Typ Kolor Długość Nr zamówienia Cena

Niskie ciśnienie HS 20 BL niebieski 6 m 9682 220 702 249,00

Wysokie ciśnienie HS 20 RL czerwony 6 m 9682 220 703 249,00

Niskie ciśnienie HS 10 B niebieski 3 m 9682 220 736 99,90

Wysokie ciśnienie HS 10 B czerwony 3 m 9682 220 737 99,90

 od 99,90 

Opis Nr zamówienia Cena

Adapter, 1/4 M do 14 mm M 9682 220 704 19,00

 Wyposażenie 

 Zaślepka serwisowa 
D o systemów R134a 
Opakowanie zbiorcze 10

Wersja wykonania Kolor Nr zamówienia

Wysokie ciśnienie czerwony 9682 220 623

Niskie ciśnienie niebieski 9682 220 622

od  26,00 

 Szybkozłącza 
 z adapterem 

Kąt 90°
Powierzchnia chromowana

  Zakres zastosowania 
 Do wszystkich ogólnie dostępnych urządzeń serwisowych klimatyzacji  .

Wersja wykonania Typ Kolor Nr zamówienia

Wysokie ciśnienie QCH 134 14 czerwony 9682 220 740

Niskie ciśnienie QCL 134-14 niebieski 9682 220 741

od  132,00 

 Adaptery przyłączeniowe 

Przyłącze 1/4 SAE - 134A
Materiał mosiądz

Wersja wykonania Nr zamówienia Cena

Niskie ciśnienie 9682 220 695 28,00

Wysokie ciśnienie 9682 220 723 19,90

 od 19,90 

  Rysunek przedstawia   9682 220 695  

  

 Adaptery przyłączeniowe 
 Do łączenia połączeń gwintowych z szybkozłączami .

Przyłącze gwint wewnętrzny 1/4"-SAE, 90°
Materiał mosiądz

Wersja wykonania Nr zamówienia

Wysokie ciśnienie 9682 220 631

Niskie ciśnienie 9682 220 632
 

od  32,00 

  

  Rysunek przedstawia  
 9682 220 631  

 Do łączenia połączeń gwintowych z szybkozłączami .
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 Naklejka serwisu 
klimatyzacyjnego 
 Konserwacja urządzenia 
klimatyzacyjnego 
Zawartość 100 sztuk

Nr zamówienia

9539 004 082

  63,00 

  21,90 

 Pompa ręczna 
 do wkładu TRACER® 
 Do wprowadzania dodatków do wyszukiwania nieszczelności TRACER® po stronie ssania 
przy napełnionych układów klimatyzacji R134a, możliwość dokładnego dozowania przez 
przestawianie wrzeciona, zintegrowany zawór bezpieczeństwa chroni przed nadciśnieniem. 
  Skład zestawu 
 Niskociśnieniowy wąż serwisowy z szybkozłączem do układów klimatyzacji R134a, 2 wkłady 
z dodatkiem, adapter odpowietrzający, wrzeciono ręczne i naklejka ostrzegawcza  .

Nr zamówienia

1885 200 070

  349,00 

Opis Nr zamówienia Cena

Wrzeciono zamienne 1885 200 071 30,00

 Wyposażenie 

Wtryskiwacz środka 
kontrastowego
 Wtryskiwacz tłokowy o objętości 15 ml umożliwia 
wtryskiwanie oleju lub dodatków UV do napełnionego układu 
klimatyzacji .

Nr zamówienia

9682 220 789

  195,00 

 Naklejka serwisu klimatyzacyjnego 
 niemiecki/angielski 
Zawartość 500 szt. na rolce

 Istnieje możliwość dostawy urządzenia oznakowanego 
logotypem klienta .

Nr zamówienia

9682 220 785

 Zestaw do sprawdzania 
szczelności układu 
 Z wszystkimi ważnymi środkami pomocniczymi do 
profesjonalnego serwisu klimatyzacji .
  Skład zestawu 
 Zestaw o-ringów, PAG 46, PAG 100, PAG 150, termometr solarny, rękawice ochronne, okulary 
UV, lampa UV, dodatek UV do wyszukiwania nieszczelności, pełne okulary ochronne, naklejka 
informująca o serwisie klimatyzacji  .

Nr zamówienia

9682 220 691

  599,00 

  

Opis Nr zamówienia Cena

Rękawice ochronne, rozmiar 10 9534 881 410 39,00

Okulary ochronne panoramiczne, bez wentylacji 9561 030 700 31,00

Okulary ochronne, z opaską na głowę – żółty 9555 000 019 18,50

 Wyposażenie 
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 EUROPART – Dostawca numer 1 w Europie części do samochodów ciężarowych, dostawczych, przyczep i autobusów! 

 Najwyższa jakość produktów, typowa zazwyczaj 
dla marek klasy premium, na korzystnych 
warunkach. Produkty marki własnej 
EUROPART to atrakcyjna cenowo alternatywa, 
korzystna dla klienta pod wieloma względami. 
Oferujemy pełen zakres części do pojazdów, 
takich jak tarcze hamulcowe, okładziny, 
akumulatory i fi ltry, jak również wyposażenie 
warsztatowe (produkty chemiczne, oleje 
lub narzędzia): stale rozwijany i technicznie 

zaawansowany asortyment marki własnej, 
zawierający ponad 6500 produktów, 
obejmuje rozwiązania dostosowane do 
wszystkich życzeń i wymogów klientów.
Rygorystyczny i staranny dobór dostawców 
podkreśla dodatkowo nasze aspiracje. 
Produkty najwyższej jakości, sprawdzające 
się nawet w najtrudniejszych warunkach, 
odpowiadające standardom producentów. 
Możemy to zawsze zagwarantować. 

 Jakość, która przekonuje 
 Marka własna EUROPART – znakomite produkty, zgodne ze standardami producentów 
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Poszukiwanie nieszczelności 
i przeprowadzanie próby 
ciśnieniowej

 Urządzenie do wykrywania nieszczelności 
 do gazu formierskiego i czynnika chłodniczego 
 Zautomatyzowane, elektroniczne urządzenie do wykrywania nieszczelności 

Typ GS 4000

  Zakres zastosowania 
 Do gazu formierskiego (5% H₂, 95% N₂) oraz łatwopalnych gazów, np. gaz płynny, gaz ziemny 
itp., z dokładnością do maks. 5 ppm (benzyna)  .

Nr zamówienia

9682 220 744

  799,00 

EUROPART
 DOBRZE WIEDZIEĆ 

 Zestaw do sprawdzania 
szczelności układu 
 do gazu formierskiego 
  Skład zestawu 
 Wózek na butlę, reduktor ciśnienia 0-20 bar, 
manometr dodatkowy, przewód 1 600 mm i 
szybkozłączka HD.
Bez butli gazu formierskiego  .

Nr zamówienia

9682 220 786

  830,00 

Opis Nr zamówienia Cena

Adaptery przyłączeniowe, FC-04 x 04, gwint SAE 1/4” x gwint 
wewnętrzny rurowy 1/4”

9682 220 755 8,49 

 Wyposażenie 

 na zdjęciu widoczne jest również 
wyposażenie opcjonalne 

 "Napełnianie nieszczelnej klimatyzacji czynnikiem 
chłodzącym, także w celu poszukiwania nieszczelności 
(...), nie jest już dozwolone. Przed napełnieniem 
czynnikiem chłodzącym należy najpierw usunąć 
nieszczelność." (§ 3 wg. Dz.U.2015.881 tj. 
Rozporządzenie w sprawie ochrony klimatu w związku 
ze stosowaniem substancji chemicznych). 
Dla praktyków oznacza to: w przypadku instalacji chłodniczej 
lub klimatyzacyjnej znajdującej się w stanie bezciśnieniowym 
(bez czynnika chłodzącego) przed jej napełnieniem należy 
przeprowadzić próbę ciśnieniową za pomocą azotu lub gazu 
formierskiego. 

Przeprowadzanie próby ciśnieniowej za pomocą azotu 
stanowi łatwy i korzystny sposób. Azot ma nawet tę 
właściwość, że powoduje osuszanie klimatyzacji i bez 
przeszkód może być wypuszczony w powietrze. W celu 
przeprowadzenia próby ciśnieniowej klimatyzacja musi być 
oczywiście pozbawiona czynnika chłodzącego. W zależności 
od producenta przeprowadzanie próby ciśnieniowej 
wykonywane jest przy ciśnieniach w zakresie od 5 do 30 
barów. Spadek ciśnienia kontrolowany jest na manometrze.

Przeprowadzanie próby ciśnieniowej za pomocą gazu 
formierskiego realizowane jest dokładnie tak samo, jak w 
przypadku azotu. Należy jednakże pamiętać, że wodór (H₂) 
jest palny.

Jako gazu formierskiego koniecznie należy używać 
mieszaniny złożonej z 95% azotu (N₂) i 5% wodoru (H₂). 
Zaletą gazu formierskiego w porównaniu z azotem jest to, 
że gaz formujący może być wykrywany za pomocą naszych 
elektronicznych przyrządów do wykrywania nieszczelności. 

Detektor dźwiękowy do 
wykrywania nieszczelności

Nr zamówienia

9682 220 653

 Zestaw UV do wykrywania 
nieszczelności 
  Skład zestawu 
 Lampa UV-LED + okulary ochronne  

Nr zamówienia

9682 220 652

  299,00 

  69,00 
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 Zestaw do sprawdzania 
szczelności układu (na azot) 
  Skład zestawu 
 Wózek na butlę, reduktor ciśnienia 0-40 bar, manometr 
dodatkowy, przewód 1800 mm i szybkozłączka HD.
Bez butli na azot.  

Nr zamówienia

9682 220 787

  780,00 

Opis Nr zamówienia Cena

Adaptery przyłączeniowe, FC-04 x 04, gwint SAE 1/4” x gwint 
wewnętrzny rurowy 1/4”

9682 220 755 8,49

 Wyposażenie 

 Spray do wykrywania nieszczelności 
Odporność temperaturowa od -20 do +50 °C

  Zakres zastosowania 
 Środek do sprawdzania szczelności układów ciśnieniowych oraz do wykrywania nieszczelności 
znajdujących się pod ciśnieniem rurociągów i zbiorników (np.kompresorów, butli..... itd.).
Nadaje się do sprężonego powietrza, chłodziwa, acetylenu, butanu, gazu ziemnego, dwutlenku 
węgla, tlenu, propanu, gazu miejskiego, azotu, wodoru i amoniaku.  
 Nietoksyczny zgodnie z normami DIN Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazowniczej i 
Wodociągowej (DVGW) .

Zawartość Pojemnik Nr zamówienia

400 ml Pojemnik ze sprayem 9230 000 150

  9,90 

 Wyszukaj produkt i 
zamów o każdej porze 
 System zamówień online EUROPART – 
wyszukiwanie, identyfi kacja i zamawianie 
produktów przez całą dobę 

Więcej informacji 
znajdziesz na:
www.europart.net

  Skład zestawu 
 Lampa UV-LED + okulary ochronne  

Nr zamówienia

9682 220 652
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 Przyrząd do usuwania stożków 
zaworów 
 Do bezpiecznej wymiany nieszczelnych rdzeni zaworowych. 

Wersja wykonania 2-drożna

Nr zamówienia

9682 220 614

  19,00 

Narzędzia i remont

 Zestaw naprawczy zaworów 
 do urządzeń klimatyzacyjnych 
  Zakres zastosowania 
 Do naprawy przyłączy serwisowych klimatyzacji.  
  Skład zestawu 
 Przyrząd do usuwania stożków zaworów TLVC2 i 6 różnych rodzajów stożków zaworów.  

Wersja wykonania Nr zamówienia

52 częściowy 9682 220 615

  299,00 

 Zestaw do serwisu 
klimatyzacyjnego 
 uniwersalny 
 Specjalnie dostosowany do klimatyzacji na europejskim rynku
Zestaw składa się z ok. 650 elementów. 

Nr zamówienia

9682 100 100

  959,00 

Opis Nr zamówienia Cena

Skrzynka zamienna uszczelki 
metalowe

9682 100 101 259,00

Skrzynka zamienna kołpaki/zawory 9682 100 102 299,00

Skrzynka zamienna O-ringi 
(36 rodzajów)

9682 100 003 259,00

Skrzynka zamienna O-ringi 
(48 rodzajów)

9682 100 104 259,00

 Wyposażenie 

 Zestaw pierścieni samouszczelniających o 
przekroju okrągłym 
 Odporne na wysokie temperatury i odporne chemicznie 
standardowe pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, o 
dobrej tolerancji na olej i płyny chłodnicze. 

Typ HNBR

  Zakres zastosowania 
 Do prac serwisowych przy urządzeniach klimatyzacyjnych  
 Ważne: 
W przypadku konserwacji urządzenia klimatyzacyjnego bądź wymiany części należy 
zawsze wymieniać pierścienie uszczelniające o przekroju okrągłym, aby uniknąć w 
systemie nieszczelności spowodowanych starymi, porowatymi lub zdeformowanymi 
pierścieniami! 

Wersja wykonania Nr zamówienia

205 częściowy, 18 przegródek 9539 070 205

  139,00 
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 uniwersalny 

  959,00 

 Narzędzie do odryglowywania 
 do przewodów klimatyzacyjnych 
 Do odryglowywania różnych sprzęgieł szybkodziałających 
na urządzeniach klimatyzacyjnych, przewodach 
pneumatycznych, olejowych i paliwowych. 
  Skład zestawu 
 (łącznie z walizką)  

Wersja wykonania Nr zamówienia

22-częściowy 9539 641 050

  309,00 

 Miernik temperatury i wilgotności powietrza 
 Do pomiaru wewnątrz pojazdu, do wszystkich pojazdów, wykrywa przyczyny nieprawidłowo 
działającego układu klimatyzacji, informuje, czy zmierzona wilgotność powietrza jest zgodna 
z wielkościami zadanymi producenta oraz czy wypływające powietrze jest wystarczająco suche. 

Nr zamówienia

9682 220 085

  359,00 

Opis Nr zamówienia Cena

Walizeczka z tworzywa sztucznego do testerów 9682 220 081 39,90

 Wyposażenie 

 Termometr na podczerwień 
 ThermoPieper 
 Skutecznie mierzy temperatury powierzchni, zintegrowany laser pomaga w celowaniu 
w miejsce pomiaru, z pomocą akustyczną w przypadku usterek zależnych od temperatury, 
jasne podświetlenie i funkcjonalne wzornictwo umożliwiają wygodny pomiar, gumowa okładzina 
chroniąca przed udarami, automatyczne wyłączanie. 

Zakres pomiaru -30 od +650 °C
Rozdzielczość 0,1-1 °C 

  Zakres zastosowania 
 Wykrywanie przegrzewania podzespołów elektrycznych, złączy wtykowych i wiązek przewodów, 
do diagnozowania układów chłodzenia i katalizatorów, szybkie sprawdzanie temperatury świec 
zapłonowych, cylindrów, dysz wtryskowych, łożysk kół i układów klimatyzacji/ogrzewania.  

Nr zamówienia

9682 220 080

  429,00 

Opis Nr zamówienia Cena

Walizeczka z tworzywa sztucznego do testerów 9682 220 081 39,90

 Wyposażenie 

 Mini termometr na podczerwień 
 Mały, poręczny termometr na podczerwień do pomiaru 
temperatury części silnika, elektrycznych jednostek 
przełączających i powierzchni. 
Wersja wykonania z uchwytem na rękę
∅ 20 mm
Długość 90 mm
Zakres pomiaru -35 do 230 °C

  Skład zestawu 
 2 x bateria LR44 w zakresie dostawy (okres użytkowania ok. 
40 godz. przy ciągłym pomiarze)  .

Nr zamówienia

9539 641 250

  96,00 

 Termometr na podczerwień 
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 Prasa do przewodów giętkich 
 Hydrauliczna, do przewodów chłodziwa 
 Dokładne zaciskanie dzięki 6-krotnemu naciskowi oraz równomiernemu rozłożeniu sił, oprócz 
standardowych rozmiarów (G6, G8, G10 i G12) dostępne są również rozmiary pośrednie do 
przewodów o cienkich ściankach .

Wersja wykonania z 7 zaciskami redukcyjnymi (6, 6SRB; 8, 10; 10SRB; 12; 12SRB)

  Zakres zastosowania: 
 Do wykonywania prac naprawczych w układach klimatyzacji w zakresie do maks. 50 bar  

Nr zamówienia

5148 000 100

  1 150,00 

 Zestaw naprawczy 
 Do przewodów aluminiowych układów 
klimatyzacyjnych 
  Skład zestawu: 
 – urządzenie do zawijania obrzeży
– narzędzie do cięcia rur
– narzędzie do usuwania zadziorów
– 8 x nakrętka na zawijkę
– 4 x dwustronna złączka rurowa, 5/16", 3/8", 1/2", 5/8”  

Nr zamówienia

9682 220 649

  249,00 

 Zestaw do sprawdzania 
szczelności układu 
 złączki rurowe 
  Skład zestawu: 
 – złączki rurowe, rozmiar G6/G8/G10/G12
– węże, po 2 m
w walizce  

Nr zamówienia

9682 220 635

  

 Zestaw naprawczy 
 komplet 
  Skład zestawu: 
 – złączki, wielkość G6/G8/G10/G12, 45°
– gwint wewnętrzny i zewnętrzny, prosty
– przewody giętkie, po 2 m o wielk. G6/G8/G10/G12
– komplet naprawczy do aluminium
– prasa do przewodów giętkich
w walizce  

Nr zamówienia

9682 220 634

  2 190,00 

 Kompletny zestaw, złożony z:
 startowego zestawu złączek rurowych
 aluminiowego zestawu naprawczego
 prasy do węży 

  949,00 
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 Komplet do naprawy 
 Do wszystkich przewodów klimatyzacyjnych 8, 10, 12, 16, 18 mm 
B rak specjalnych i nieporęcznych narzędzi montażowych, małe długości wtykania rury i węża, możliwość stosowania niewielkich promieni, brak wymogu zginania rury, tym samym 
brak uszkodzeń rury, brak redukcji przepływu, brak chemicznych środków uszczelniających, do precyzyjnych rur z aluminium i stali ocynkowanej, do czynników chłodniczych R12, 
R134a i R1234yf. 

Nr zamówienia

9539 070 206

  690,00 

Nr zamówienia

5148 000 100

 Przyrząd kontrolny do kompresora 
 CLT1 
 Do całorocznego sprawdzania funkcjonalności wszystkich kompresorów bez złączy z zewnętrzną 
regulacją mocy niezależnie od temperatury otoczenia, w zależności od kompresora, wynik o jego stanie 
jest dostępny już w ciągu kilku minut .

Napięcie 12 V

  Skład zestawu 
 Walizka urządzenia z wkładkami piankowymi, kabel do akumulatora samochodowego, kabel 
przyłączeniowy, symulator zaworu elektromagnetycznego.  

Nr zamówienia

9682 100 120

  1 599,00 

 Klucz magnetyczny 
 Najłatwiejszy i najszybszy sposób na przekształcenie zaworów elektromagnetycznych w zawory 
ręczne, umożliwia przeprowadzanie testów zaworów elektromagnetycznych i ułatwia w ten 
sposób wyszukiwanie uszkodzonych zaworów, bardzo niewielkie wymiary, łatwe stosowanie i 
obsługa dzięki praktycznemu rozmiarowi .

Wysokość budowlana 41 mm
∅ 41 mm

  Zakres zastosowania 
 Np. przy otwieraniu obwodu sprężarki w układach klimatyzacji autobusów  .
 Nie wolno używać nasadki kontrolnej do zaworów elektromagnetycznych napędzanych 
elektrycznie. 

Typ Otwór obrobiony Nr zamówienia

MVOC-10 10 mm 9682 220 770

MVOC-15 15 mm 9682 220 771

MVOC-18 18 mm 9682 220 772

 od 189,00 

 Klucz magnetyczny 
 mini 
 Niedroga alternatywa zwykłych kluczy magnetycznych 

Typ MVOC-16
Wysokość budowlana 5 mm
∅ zewnętrzne 27 mm
∅ wewnętrzne 16 mm

Nr zamówienia

9682 220 774

  69,00 

  Skład zestawu: 
 2 specjalne króćce węży Zn-Ni 8, 10, 12, 16 i 18 mm
2 specjalne śrubunki Zn-Ni 8, 10, 12, 16 i 18 mm
1 wąż klimatyzacyjny 8, 10, 13 i 16 — długość 235 mm

2 pierścienie tnące 8, 10, 12, 16 i 18 mm
20 1-oczkowych, bezstopniowych zacisków Oetiker, stal nierdzewna
1 skrzynka z wyposażeniem z tworzywa sztucznego  
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Pranie, czyszczenie,
dezynfekcja

EUROPART
 DOBRZE WIEDZIEĆ 

 Płukanie obiegu czynnika chłodniczego, 
określane mianem „fl ushing”, oznacza oczys-
zczanie obiegu ze szkodliwych substancji 
i zanieczyszczeń. Płukanie obiegu czynnika 
chłodniczego jest niezbędne zwłaszcza w przy-
padku uszkodzenia sprężarki w celu usunięcia 
cząstek metalu lub wiórów.
Płukanie może się odbywać przy użyciu różnych 
metod, na przykład z zastosowaniem środków 
chemicznych, azotu lub ciekłego czynnika 
chłodniczego. Płukanie azotem to prosta metoda 
o niewielkiej wydajności czyszczenia, ponieważ 
przez wydmuchanie przewodów azotem nie 
są usuwane takie zanieczyszczenia, jak lepkie 
osady oleju. Płukanie czynnikiem chłodniczym 
jest zalecane przez niektórych producentów 
pojazdów. Ciekły czynnik chłodniczy przepływa 
przy tym z dużą prędkością przez przewody. 
Skuteczność czyszczenia jest znacznie większa 
niż w przypadku azotu, jednak czas instalacji jest 
bardzo długi, ponieważ konieczne jest zmost-
kowanie wszystkich elementów niezdatnych do 
płukania, takich jak zawór rozprężny, osusza-
cz, skraplacz, a wszystkie połączenia muszą 
być wykonane w sposób odporny na działanie 
ciśnienia i czynnika chłodniczego. W przypadku 
płukania rozpuszczalnikami jest on prowadzony 
przez poszczególne odcinki układu klimatyzacji, 
powodując uwalnianie i wypłukiwanie osadów 
oleju i cząstek zanieczyszczeń. Zastosowanie 
jest łatwe, czas instalacji krótki, a efekt czysz-
czenia doskonały. W celu poprawienia efektu 
czyszczenia zaleca się użycie urządzenia do 
płukania układu klimatyzacji, które impulsowo 
tłoczy środek czyszczący przez układ. Po 
zakończeniu płukania konieczne jest oczysz-
czenie odcinków układu azotem, aby całkowicie 
usunąć rozpuszczalnik z układu. 

 Urządzenie do płukania układów klimatyzacji 
 SG AC3 M 

  Skład zestawu 
 Urządzenie płuczące, pompa, adapter płuczki, węże.  

Nr zamówienia

9682 220 764

  2 750,00 

Opis Nr zamówienia Cena

Środek do płukania, 2 l 9682 220 766 145,00

 Wyposażenie 

usunąć rozpuszczalnik z układu. 

 Urządzenie do płukania układów 
klimatyzacji 
W  pełni automatyczne urządzenie do płukania układów 
klimatyzacji z wbudowanym 7-litrowym zbiornikiem do 
prawie wszystkich układów chłodniczych i klimatyzacji, 
wysoka sprawność dzięki wydajnej pompie i układowi 
impulsowemu, na bazie uniwersalnego oleju Esterl, 
wbudowany fi ltr z dużym wziernikiem, trzy programy 
płukania .
  Zakres zastosowania 
 Do płukania przy użyciu środków chemicznych.  
  Skład zestawu 
 2 x adapter uniwersalny, integralna bateria 12 V i ładowarka.  

Napięcie wejściowe Nr zamówienia Cena

12 V 9682 220 765 4100,00

230 V 9682 220 767 2900,00

 od 2 900,00 

Opis Nr zamówienia Cena

Zestaw sit fi ltracyjnych 9682 220 626 459,00

 Wyposażenie 

 Zestaw do płukania 

  

  

Nr zamówienia

9007 732 315

  4 190,00 

 Do płukania środkami chemicznymi, wbudowany zbiornik o poj. 10 l, cyrkulacja przez układ 
klimatyzacji odbywa się za pomocą wydajnej pompy 230 V, ciśnienie impulsowe generowane 
ręcznie za pomocą zaworu kulowego, fi ltr ochronny do fi ltracji płukanki. 
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 Zestaw do płukania 
R ęczny zestaw do płukania dla każdego, środek płuczący 
na bazie oleju nie powoduje uszkodzeń w układzie klimatyzacji, 
1 l środka płuczącego wlewa się do zbiornika ciśnieniowego, za pomocą azotu lub suchego 
sprężonego powietrza środek wtłacza się do podzespołu i zbiera do dołączonego zbiornika, 
wcześniej w fi ltrze są wychwytywane duże zanieczyszczenia .
  Zakres zastosowania 
 Do płukania przy użyciu środków chemicznych.  
  Skład zestawu 
 2 x adapter uniwersalny, zbiornik do płukania 1 l, środek płuczący 4 l, fi ltr, węże 1,5 m do 
zbiornika na płyn, w walizce.  

Nr zamówienia

9682 220 762

  850,00 

Opis Nr zamówienia Cena

Środek do płukania, 2 l 9682 220 766 145,00

Zestaw sit fi ltracyjnych 9682 220 626 459,00

Ochrona sprężarki, uzupełnienie zestawu 9682 220 627 189,00

 Wyposażenie 

 Zestaw sit fi ltracyjnych 
D o sprężarki 
 Dodatkowa mechaniczna ochrona sprężarki przed uszkodzeniami spowodowanymi 
zabrudzeniami, np. wiórami itp.  
  Skład zestawu 
 20 części, po 4 x 3 rozmiary sita z wszelkimi materiałami do montażu i demontażu.  

Nr zamówienia

9682 220 626

  459,00 

Opis Skład zestawu Nr zamówienia Cena

Ochrona sprężarki, uzupełnienie 
zestawu

17 części, różne rozmiary sita do 
mechanicznej ochrony sprężarki

9682 220 627 189,00

 Wyposażenie 

 Zestaw adapterów 
P rofesjonalny zestaw uniwersalnych adapterów do 
przykręcania do przewodów pasuje do samochodów 
osobowych . 

  Zakres zastosowania 
 Do płukania czynnikiem chłodniczym.  

Nr zamówienia

9682 220 628

  1 500,00 

  

 Zestaw adapterów 
 Profesjonalny zestaw uniwersalnych adapterów do 
zaciskania na przewodach , pasuje do pojazdów użytkowych 
i samochodów osobowych.

  Zakres zastosowania 
 Do płukania czynnikiem chłodniczym.  

Nr zamówienia

9682 220 629

  1 500,00 

  

 Środek do czyszczenia urządzeń 
klimatyzacyjnych 
Zawartość Nr zamówienia

300 ml 3007 191 125

  14,50 
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 Środek do czyszczenia urządzeń 
klimatyzacyjnych 
 Klima-Fresh 
 W krótkim czasie (ok. 10 min) usuwa nieprzyjemne zapachy 
powodowane przez bakterie lub grzyby namnażające się w 
układach klimatyzacji, prosta obsługa, bez demontażu fi ltra 
przeciwpyłkowego i kabinowego .

  Zakres zastosowania 
 Do czyszczenia układów klimatyzacji w pojazdach 
mechanicznych oraz wnętrz pojazdów.  

Zawartość Pojemnik Nr zamówienia

150 ml Puszka 9773 004 065

  38,00 

 Urządzenie ultradźwiękowe 
D o czyszczenia układu klimatyzacji i wnętrza pojazdu, całkowicie automatyczna praca, 
z czujnikiem do wykrywania ilości roztworu odkażającego, automatyczny alarm przy niskim 
poziomie cieczy, czas serwisowania ok. 15 minut, podłączanie bezpośrednio do gniazda 
zapalniczki .

Napięcie 12-14,5 V DC

Nr zamówienia

9539 004 002

  750,00 

Opis Nr zamówienia Cena

Specjalny środek do czyszczenia, 100 ml 9682 220 731 39,90

Specjalny środek do czyszczenia, 100 ml, 12 szt. 9539 004 004 450,00

 Wyposażenie 

 Ultradźwiękowe urządzenie 
rozpylające 
 Refresh-o-mat 
C zyści i dezynfekuje urządzenie klimatyzacyjne, nieprzyjemne zapachy spowodowane 
zabrudzeniami i bakteriami zostają usunięte.
Zasada działania: dzięki częstotliwościom ultradźwiękowym urządzenie to rozpyla wodny 
roztwór w bardzo małe kropelki (< 5 μm), zintegrowany wentylator pcha tę delikatną mgłę 
przez elastyczny wylot urządzenia i rozdziela ją we wnętrzu pojazdu oraz w całym systemie 
wentylacyjnym .

Napięcie wejściowe 230 V AC
Szerokość 138 mm
Wysokość 310 mm
Głębokość 285 mm

  Skład zestawu 
 Zasilacz, wąż, walizka o wysokiej jakości  

Nr zamówienia

9715 300 082

  750,00 

Opis Nr zamówienia Cena

Środek do czyszczenia urządzeń klimatyzacyjnych, 100 ml 3561 325 423 29,90

Środek do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów, 100 ml 3561 325 415 34,00

 Wyposażenie 

 Generator ozonu 
Z apewnia świeży zapach, wytwarza ozon we wnętrzu 
i rozprowadza go w kabinie pojazdu, ozon zwalcza bakterie, 
grzyby i wirusy, usuwa przykre zapachy, udowodniona 
skuteczność np. w przypadku dymu, zapachów pleśni lub 
zwierząt oraz benzyny lub oleju. 
  Skład zestawu 
 Kabel prądowy 12 V i kabel prądowy 230 V  

Nr zamówienia

9682 100 110

  1 450,00 
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 Wyposażenie 

 Ozonowy oczyszczacz powietrza 
 do samochodowego gniazda zapalniczki 12 V 
P ozbywanie się ciężkich, nieprzyjemnych zapachów z kabiny pojazdu, idealny w połączeniu 
z urządzeniem do czyszczenia Bakto-Ex, stężenie ozonu: < 0,03 ppm .

Napięcie 12 V DC
Wydajność 0,6 W
Długość 8,4 cm
∅ 2,5 cm
Ciężar 30 g

 Nie używać podczas jazdy! 

Nr zamówienia

9682 220 645

  89,90 

 Klips zapachowy 
 Do odświeżania polepszenia powietrza w pojazdach 
w ramach czyszczenia urządzeń klimatyzacyjnych, do 
wkładania bezpośrednio w dysze wentylacyjne. 

Opakowanie zbiorcze 12 sztuk

Wersja wykonania Nr zamówienia

Wanilia 9682 220 732

Letnia bryza 9682 220 733

Jabłko 9682 220 734

od  45,00 

 Ultradźwiękowe urządzenie rozpylające 
 Refresh-o-mat HD 
 Obudowa urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej, z wbudowanym transformatorem .

Przyłącze 230 V AC/50 Hz
Szerokość 150 mm
Wysokość 280 mm
Głębokość 400 mm

 Wydajność rozpylania: około 383 l/h 
  Zakres zastosowania 
 Możliwość rozpylania do 400 ml środka czyszczącego, nadaje się również do mycia dużych pojazdów, np. autobusów.  

Nr zamówienia

9710 100 250

  1 850,00 

  

Opis Nr zamówienia Cena

Środek do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów, 100 ml 3561 325 415 34,00

 Wyposażenie 
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Transport 
chłodniczy

 Adapter urządzenia 
 R410a 
D la urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych R410a z gwintem 
zewnętrznym 1/2" na standardowym gwincie zewnętrznym SAE 
1/4" (7/16" UNF) 

Nr zamówienia

9682 220 722

  34,00 

Plazmowe urządzenie czyszczące z jonizatorem
Nr zamówienia

9505 501 183

 Rejestrator temperatury 
W ersja mini, dane są przesyłane przez port USB do komputera, zasilanie z baterii litowej lub 
przez USB, odczytywanie i ocena danych za pośrednictwem dołączonego oprogramowania, 
można dokonać maks. 16 000 zapisów. 

Długość 84 mm
Szerokość 44 mm
Wysokość 20 mm

 Zakres pomiaru temperatury (wewnętrzny czujnik): -30°C ~ 60°C
Dokładność: ±1°C, rozdzielczość: 0,1°C
Częstość zapisu: 10 s ~ 24 h
Bateria: CR2450 3 V, trwałość ok. 1 rok 
  Zakres zastosowania 
 np. do wykazywania temperatury w nadwoziach chłodniach  .

Nr zamówienia

9682 220 790

  105,00 

EUROPART
 DOBRZE WIEDZIEĆ 

 Określenie „chłodnictwo transportowe” obejmuje typowe 
instalacje klimatyzacyjne do sterowania temperaturą w komorach 
chłodniczych pojazdów. Pożądaną temperaturę uzyskuje się 
za pomocą odpowiedniego czynnika chłodniczego, takiego jak 
R404A, R407C lub R410A. 
Ponieważ chłodziwa różnią się właściwościami, muszą być 
przechowywane i stosowane oddzielnie. W tym celu każdy 
czynnik chłodniczy wymaga innego wyposażenia i oddzielnego 
zbiornika recyklingowego. Do prac z różnymi czynnikami 
chłodniczymi zalecamy stosowanie kombinacji stanowiska 
odsysającego, napełniającego i podciśnieniowego, aby uniknąć 
mieszania różnych gazów. 

Niektóre instalacje chłodnicze są wyposażone w zawory 
magnetyczne, które należy uruchomić przed serwisem za 
pomocą klucza magnetycznego. Przyłącza serwisowe to 
zwykle SAE 1/4“. Na przyłączach znajduje się zazwyczaj 
zawór odcinający, do otwarcia którego niezbędny jest klucz z 
grzechotką.  

369,00 Ogólna charakterystyka:
- Eliminuje brzydkie zapachy i dezynfekuje wnętrze pojazdu
- Urządzenie lekkie i kompaktowe o dużej emisji ozonu
- Do użytku w zamkniętych przedziałach pasażerskich
- W trybie eliminowania brzydkich zapachów urządzenie wyłącza się 
automatycznie po 60 minutach
- W trybie dezynfekcji urządzenie wyłącza się automatycznie po 30 
minutach a następnie włącza tryb eliminowania brzydkich zapachów na 
30 minut
- Urządzenie nie wymaga żadnych chemicznych dodatków
- Nie pozostawia żadnych śladów, nawet na bardzo delikatnych 
powierzchniach
- Usuwa pleśń, grzyby, bakterie i roztocza
- Zestaw zawiera zamienny fi ltr z aktywnym węglem HEPA
Dane techniczne:
- Akumulator do wielokrotnego ładowania: 850 mAh, Li-ion
- Napięcie pracy:  DC 12-24V / AC 100-240V / 50/60 Hz
- Waga: 360 g
- Wymiary: 173x122x49 mm
- Generowanie ozonu: 5 mg/h”
- Bardzo prosta obsługa
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 Stacja napełniająca i próżniowa 
 Wysokowydajna pompa próżniowa, która dzięki wydajności 70 l/
min i dwom etapom roboczym może wytworzyć bardzo głęboką 
próżnię (próżnia końcowa 0,02 mbar), analogowy próżniomierz do 
kontroli podciśnienia, wytrzymała elektroniczna waga typu CC 600 
(możliwość ważenia 80 kg, bateria blokowa 9 V) z programowalnym 
ciężarem napełniania i zaworem elektromagnetycznym do 
sterowania napełnianą ilością, łącznie z wężami do napełniania 
umocowanymi w ramie wygodnej do transportu .
Napięcie 230 V
Pobór mocy 920 W
Ciśnienie, maks. 45 bar
Temperatura robocza 5-40 °C

  Zakres zastosowania 
 Idealna do zastosowania mobilnego i stacjonarnego.  
  Skład zestawu 
 Waga, urządzenie wskaźnikowe, pompa próżniowa, rama transportowa, manometr 
(niskie ciśnienie, bardzo niskie ciśnienie, podciśnienie), 2 węże do napełniania czerwony i niebieski (każdy o długości 180 cm)  .

Nr zamówienia

9682 220 611

  3 190,00 

 Taśma izolacyjna 
D o zaworów lub rur 
Materiał Korek
Szerokość 50 mm
Długość 1,2 m

Nr zamówienia

9682 220 655

  65,00  Stacja odsysająca 
D o odsysania wszystkich bezpiecznych czynników chłodniczych (bez gazów palnych), jak 
np. R134a, R22, R407c, R404, mogą być odsysane również wysokociśnieniowe czynniki 
chłodnicze jak R410a, bardzo wydajny, sprężarka bezolejowa 1/2 KM, samooczyszczanie 
się urządzenia umożliwia pracę z kolejnym czynnikiem chłodniczym, pompy dławnicowe nie 
są dostosowane do transportu czynnika chłodniczego bez oleju (nowy czynnik chłodniczy) , 
wersja wykonania z funkcją oczyszczania.

  Zakres zastosowania 
 Dostosowany do wszystkich rodzajów zabezpieczających czynników chłodniczych.  

Nr zamówienia

9682 220 619

  3 550,00 

 Klucz grzechotkowy 
D o zaworów zamykających 
Wymiar 3/8", 1/4", 5/16", 1/2"
Kształt zagięty

Nr zamówienia

9682 220 714

  

  34,90 

  Skład zestawu 
 – węże: 1 x niebieski, 2 x czerwony (1,5 m z zaworem kulowym), 1 x żółty (1,8 m)
– Szybkozłącza poj. mechanicznych na R134a 
– Dwuzaworowa armatura testująca do rozprowadzania i kontroli ciśnień, typ M2W  
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Środki ochrony 
pracy

 Okulary ochronne 
 EN 166 
 Dają kompleksową ochronę, pałąki z regulowaną długością 
ułatwiają dopasowanie, szkła nie zaparowują, są odporne 
na zarysowania, antystatyczne i szczególnie łatwe w 
pielęgnacji .

Wersja wykonania – niebieskie oprawki, przezroczyste szkła

 absorbują 99,9 % promieni UV o długości 400 nm .

Nr zamówienia

9534 880 740

  15,90 

 Okulary ochronne panoramiczne 
S zeroki wizjer zapewniający nieograniczone pole widzenia, pałąk z technologią SoftPad, 
regulowana długość i nachylenie, zaawansowany system pośredniej wentylacji, powłoka przeciw 
zadrapaniom PLUS i zapobiegająca zaparowaniu PLUS, delikatne, przylegające gumowe 
krawędzie zapewniające szczelność, certyfi kowane wg EN166 punkt 3 (krople i rozpryski) 
i punkt 4 (duże cząstki pyłu), dostępna okulistyczna wkładka korekcyjna o indywidualnie 
dobieranej mocy. 
Wersja wykonania szyba przezroczysta
Kolor szary/zielony
Materiał szyba z poliwęglanu

Nr zamówienia

9500 001 220

  45,00 

 Okulary ochronne panoramiczne 
S zyba panoramiczna może być noszona na okularach korekcyjnych, unikatowa powłoka UDC, 
kompatybilne z półmaskami, pośredni system wentylacji zapewnia certyfi kowaną ochronę 
przed kropelkami i rozbryzgami, kategoria środków ochrony indywidualnej III, wytrzymałość 
mechaniczna 432 km/h, również w ekstremalnych temperaturach. 

Wersja wykonania szyba przezroczysta
Kolor szary/zielony
Materiał szyba z poliwęglanu

Nr zamówienia

9500 001 330

  39,00 

Opis Nr zamówienia Cena

Przyłbica ochronna 9500 000 100 19,00

Tarcza zastępcza 9500 042 117 24,90

 Wyposażenie 

Podkładki pod kolana
 RedPad 62000 

 Ultralekka poduszka pod kolana. 

Wymiar zewnętrzny 46 x 23 x 3 cm

Nr zamówienia

7100 062 000

  52,00 
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 Rękawice z dzianiny 
 Skin sensitiv: niezwykle cienkie i lekkie rękawice 
dzianinowe z nylonu o ścisłym splocie (ścieg 
18), bardzo wysoka czułość dotyku połączona 
z najwyższym komfortem noszenia, doskonała 
sprawność manualna, ze ściągaczem z dzianiny. 

Kolor niebiesko-czarny
Norma EN 420, EN 338 kat. 2-1-1-1

 Materiał:
Nylon powlekany PU, czarny: powierzchnia wewnętrzna dłoni, palec wskazujący, kciuk oraz 
końcówki palców; nylon, niebieski: grzbiet dłoni, mankiet oraz ściągacz z dzianiny .

  Zakres zastosowania 
 Do prac wymagających dużej precyzji.  

Rozmiar Nr zamówienia

7 9530 624 007

8 9530 624 008

9 9530 624 009

10 9530 624 010

11 9530 624 011

 od 6,99 

 Rękawice z dzianiny 
 Bezszwowe, ze specjalną szarą tkaniną elastyczną, czarna 
powłoka na wnętrzu dłoni i czubkach palców, idealne 
dopasowanie. 

Kolor szary/czarny
Norma EN 420/EN 338 kat. II

Rozmiar Nr zamówienia

9 9534 000 005

10 9534 000 006

11 9534 000 007

 od 9,90 

 Rękawice ochronne 
W elurowany 

Wersja wykonania Rękawiczka ochronna (przeciwchemiczna)
Kolor zielony
Norma EN 388 CAT2, EN 374 CAT3
Powłoka Nitryl

Rozmiar Nr zamówienia

7 9530 345 007

8 9530 345 008

9 9530 345 009

10 9530 345 010

od  6,99 

 Rękawice ochronne 
D o zestawu startowego 
urządzenia klimatyzacyjnego 
Model IceGrip

Rozmiar Nr zamówienia

10 9534 881 410

  39,99 

urządzenia klimatyzacyjnego 
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Białystok – NL 221
15-620 Białystok, 
ul. Elewatorska 15
Tel. 85 / 662 76 88

Brzesko – NL 257
32-800 Brzesko,
ul. Szczepanowska 3
Tel. 14 / 729 30 44

Koszęcin – NL 252
42-286 Koszęcin, 
ul. Ligonia 14a
Tel. 34 / 329 19 38

Dąbrowa Górnicza – NL 231
41-303 Dąbrowa Górnicza, 
ul. Kasprzaka 256
Tel. 32 / 260 21 31

Gdynia – NL 223
81-036 Gdynia, 
ul. Pucka 35
Tel. 58 / 623 10 00

Jelenia Góra – NL 245
58-500 Jelenia Góra, 
ul. Spółdzielcza 10
Tel. 75 / 752 47 42

Kalisz – NL 254
62-800 Kalisz,
ul. Wrocławska 43
Tel. 62 / 741 36 51

Kielce – NL 239
25-561 Kielce, 
ul. Batalionów Chłopskich 71
Tel. 41 / 332 02 11 

Siedlce – NL 256
08-130 Kotuń, 
Gręzów ul. Warszawska 24
Tel. 25 / 748 16 32

Kraków – NL 225
30-241 Modlniczka, 
ul. Kasztanowa 15
Tel. 12 / 257 79 32

Legnica – NL 224
59-220 Legnica, 
ul. Poznańska 39a i b
Tel. 76 / 851 20 79

Leszno – NL 255
64-100 Leszno,
ul. Fabryczna 27
Tel. 65 / 533 79 37

Opole – NL 249
45-831 Opole, 
ul. Wspólna 9
Tel. 77 / 474 10 46

Piła – NL 244
64-920 Piła, 
ul. Wawelska 117c
Tel. 67 / 282 05 19

Poznań – NL 227
60-416 Poznań, 
ul. Dąbrowskiego 554
Tel. 61 / 853 92 30

Pszczyna – NL 235
43-200 Pszczyna, 
ul. Wodzisławska 28
Tel. 32 /447 19 57

Rzeszów – NL 251
35-205 Rzeszów, 
ul. Torowa 2
Tel. 17 / 861 26 24

Szczecin – NL 233
70-812 Szczecin, 
ul. Pomorska 141-142
Tel. 91 / 460 07 30

Tarnów – NL 234
33-100 Tarnów, 
ul. Wyszyńskiego 12b
Tel. 14 / 629 30 44

Warszawa I – NL 220
05-870 Błonie, 
ul. Sochaczewska 12
Tel. 22 / 725 25 22

Warszawa II – NL 237
05-270 Marki, 
ul. Okólna 38
Tel. 22 / 781 28 30

Wieluń – NL 241
98-300 Wieluń, 
ul. Wojska Polskiego 65a
Tel. 43 / 843 95 45

Wrocław – NL 238
55-040 Bielany Wrocławskie, 
ul. Wrocławska 48
Tel. 71 / 341 24 33

Zielona Góra – NL 253
65-001 Zielona Góra, 
ul. Zjednoczenia 92
Tel. 68 / 321 38 09

Zduńska Wola - NL 258
98-161 Zapolice,
ul. Swędzieniejewice 49
Tel. 43 / 843 95 45


