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Přístroje na výměnu brzdové kapaliny…

Pomocí přístrojů ART. 1788 a ART. 1792 lze snadno a rychle 
vyměnit brzdovou kapalinu u všech typů brzdových systémů (i s ABS).

K dispozici je celá řada výměnných adapterů/víček se závitem pro různé
značky – řady vozidel (popis typů víček a jejich vhodnost pro určité značky
vozidel je uveden v ceníku…) pomocí nichž se lze velmi snadno a bezpečně
napojit k nádobce brzdové kapaliny (adaptery ART. 1801 až 1823 – viz ceník).

Dále lze pro řadu vozidel využít i „univerzální“ adapter ART. 1825 což je
kónus s rychlospojkou, který se přes držák upevní k nádobce pro brzd. kapalinu.

Přístroje jsou v nerezovém, velice kvalitním provedení, mají 3 komory
bohatou standardní výbavu (dle obrázku) a liší se jen svým objemem…

Pomocí těchto nádob lze snadno zkontrolovat a doplnit
vzduch v pneumatikách vozidel (tyto nádoby se používají
zejména u čerpacích stanic, v STK, v autoservisech…).

K dispozici jsou nádoby o různé velikosti zásobníku vzduchu
(10 a 24 litrů), jsou lakované nebo v nerez provedení…

ART. 1788 – přístroj na výměnu brzdové kapaliny 6 litrů (3 komory, nerez)
ART. 1792 – přístroj na výměnu brzdové kapaliny 10 litrů (3 komory, nerez)
ART. 1825 – „univerzální“ adapter napojení (2 kónusy, držák…)

otevřené/pevný držák : 1620 – 12 m /8 mm, 1625 – 18 m /8 mm, 1628 – 10 m /10 mm, 1630 – 18 m /10 mm, 1635 – 15 m /13 mm
otevřené/natáčecí : 1621 – 12 m /8 mm, 1626 – 18 m /8 mm, 1629 – 10 m /10 mm, 1631 – 18 m /10 mm, 1636 – 15 m /13 mm
zakrytované/pevný držák: 1710 – 12 m /8 mm, 1711 – 18 m /8 mm, 1712 – 10 m /10 mm, 1713 – 18 m /10 mm, 1715 – 15 m /13 mm
zakrytované/natáčecí : 1735 – 12 m /8 mm, 1736 – 18 m /8 mm, 1737 – 10 m /10 mm, 1738 – 18 m /10 mm, 1741 – 15 m /13 mm

ART. GF 10/AT – (pro osobní vozy, objem 10 litrů…, atest pro STK)
ART. GF 24/AT – (pro nákladní vozy, objem 24 litrů…, atest pro STK)
ART. 90/S – držák na ze� pro GF 10/AT (automatické plnění nádoby, přes plnící ventil )
ART. 91/S – stojan na zem pro GF 10/AT (automatické plnění nádoby, přes plnící ventil )

Tlakové nádoby na kontrolu tlaku v pneumatikách…

Navijáky s hadicemi na vzduch se navzájem liší
svojí konstrukcí (otevřený naviják nebo zakrytovaný
naviják, pevný držák nebo natáčecí držák s kloubem),
dále se liší délkou a vnitřním průměrem hadice:

Navijáky s hadicemi na stlačený vzduch
(max. tlak 20 bar, šroubení 3/8″ nebo 1/2″

Navijáky s hadicemi
na vodu (max. 200 bar,
max. 150 stupňů Celsia,

délky 10/15/18 m,
šroubení 3/8″)

Pneumatická čerpadla,
odsávačky,

rozprašovače atd.
v nerez provedení

pro agresivní kapaliny.

firma MECLUBE
přední světový

výrobce…

ART. 1598 – plnící
pistole na vzduch

s manometrem
a atestem

(TCM 174/01–3486) 

ART. 1520 – 1532
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