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PRODUCTINFORMATION
NOWE ZESTAWY NAPRAWCZE
DO ŁATWEJ NAPRAWY WĘŻY I PRZEWODÓW
Firma Motorservice jest wiodącym dostawcą podzespołów silników na niezależnym rynku części zamiennych.
Jako przedsiębiorstwo nastawione na serwis oferujemy warsztatom i zakładom remontowym silników liczne użyteczne pomoce.
Obok zestawu naprawczego przewodów paliwowych (numer

Przegląd zalet

katalogowy 12 00002 14 900) rozszerzamy obecnie naszą

•

zestawom naprawczym można szybko i niedrogo naprawić

•
•

Do montażu nie są wymagane żadne chemiczne środki
uszczelniające

uszkodzony fragment i korzystając z dołączonych fragmentów
węży i przewodów, złączek lub elastycznych połączeń

Krótkie wstawki podczas montażu w ciasnych komorach
silników

podane węże i przewody – o ile są one uszkodzone tylko
w pojedynczych miejscach. W tym celu należy wyciąć

Nie są wymagane żadne duże lub specjalne narzędzia
montażowe

ofertę o cztery dodatkowe zestawy naprawcze. Dzięki nowym

•

Informacje dla użytkownika w 6 językach

śrubowych wstawić nowy fragment.
Zestawy są dostarczane w stabilnej walizce. Zawartość jest
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specjalnie dobierana dla danego zastosowania.

Do zestawów naprawczych dostępne są opakowania
uzupełniające.
Patrz katalog internetowy firmy MS Motorservice International.

Prawo do zmian i odchyleń rysunków zastrzeżone. Przyporządkowanie i części zastępcze patrz obowiązujące katalogi lub systemy oparte na danych TecAlliance.

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.
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ZESTAW NAPRAWCZY PRZEWODÓW KLIMATYZACJI

ZESTAW NAPRAWCZY WĘŻY PŁYNU CHŁODZĄCEGO

Numer katalogowy: 12 00001 15 900

(SAMOCHODY OSOBOWE)
Numer katalogowy: 12 00002 12 900

•

Do przewodów klimatyzacji z aluminium i stali ocynkowa-

•

Do węży płynu chłodzącego w samochodach osobowych

nej w samochodach osobowych i pojazdach użytkowych

•

Średnica wewnętrzna 16, 20, 24, 25 lub 32 mm

•

Średnica zewnętrzna 8, 10, 12, 16 lub 18 mm

•

Ciśnienie robocze: maks. 35 bar

•

Ciśnienie rozerwania: powyżej 60 bar

•

Do czynników chłodniczych R12, R134a i R1234yf

ZESTAW NAPRAWCZY DO PRZEWODÓW SPRĘŻONEGO

ZESTAW NAPRAWCZY WĘŻY PŁYNU CHŁODZĄCEGO

POWIETRZA

(POJAZDY UŻYTKOWE)

Numer katalogowy: 12 00003 11 900

Numer katalogowy: 12 00001 12 900

•

•

Do przewodów sprężonego powietrza z poliamidu (PA)
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Do węży płynu chłodzącego w pojazdach użytkowych
takich jak samochody ciężarowe, autobusy, maszyny

w samochodach osobowych i pojazdach użytkowych

rolnicze, maszyny budowlane, kombajny rolnicze itd.

•

Średnica zewnętrzna 4, 6, 8, 10, 12 lub 16 mm

•

Ciśnienie robocze: maks. 10 bar bezwzględne

•

Ciśnienie rozerwania: 15 bar

•

Odporne na olej

•

Możliwe małe promienie, nie jest wymagane gięcie rur –

Ten zestaw naprawczy nie może być stosowany do naprawy

dzięki temu rura nie ulega uszkodzeniu

połączeń zwalniaczy (w pojazdach użytkowych).

•

Praktycznie bez redukcji przepływu

•

Wysokiej jakości powłoka połączenia śrubowego –
pozwala to zapobiec korozji stykowej pomiędzy złączem
śrubowym a przewodem klimatyzacji z aluminium

OUR HEART BEATS FOR YOUR ENGINE.

•

Średnica wewnętrzna 38, 40, 50, 55 i 60 mm
UWAGA

