
Katalog Klimatizací
Vše pro profesionální servis klimatizací



Sada na detekci úniku chladiva
Technický popis
UV brýle + LED diodová lampa

Název Objednací číslo
Sada na detekci úniku chladiva K0006

Sada na detekci úniku chladiva
Technický popis
UV brýle + LED diodová lampa

Název Objednací číslo
Sada UV brýle + 100 W lampa 7347000.895
UV brýle + 60W lampa s výkyvnou hlavou 7347000.896

Univerzální kontrastní látka
Technický popis
Vhodná pro všechny typy plniček klimatizací s integrovanou funkcí plnění UV barvivem. Díky 
speciálnímu provedení lahvičky, lze snadno plnit potřebné množství. Certifikovaná výrobci 
vozidel.

Název Objednací číslo
Univerzální kontrastní látka, 240 ml K0007
Univerzální kontrastní látka, 1 000 ml K0043

Univerzální kontrastní látka pro chladivo R1234yf
Název Objednací číslo
Univerzální kontrastní látka pro chladivo R1234yf, 240 ml 7348000.642
Univerzální kontrastní látka pro chladivo R1234yf, 350 ml 7348000.642L
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olej polyesterový, olej s UV barvivem
Název Objednací číslo
Olej polyesterový, POE68, objem 1 000 ml K0004
Olej s UV barvivem, PAO68, objem 1 000 ml K0046

Pag olej
Technický popis
Vysoce kvalitní PAG olej, schválený OE výrobci automobilů. Snížená hydroskopičnost  
(absorpce nežádoucí vzdušné vlhkosti), vhodný pro všechny automatické plničky klimatizací 
nebo k prvnímu naplnění okruhu klimatizace olejem.

Název Objednací číslo
PAG olej 046, nízká viskozita, objem 250 ml 7212000.107
PAG olej 046, nízká viskozita, objem 1 000 ml 7212000.107L
PAG olej 068, nízká viskozita, objem 250 ml 7212001.107
PAG olej 068, nízká viskozita, objem 1 000 ml 7212001.107L
PAG olej 100, vysoká viskozita, objem 250 ml 7212000.108
PAG olej 100, vysoká viskozita, objem 1 000 ml 7212000.108L
PAG olej 150, extra vysoká viskozita, objem 250 ml 7212000.109
PAG olej 150, extra vysoká viskozita, objem 1 000 ml 7212000.109L

Pag olej s UV barvivem
Technický popis
Vysoce kvalitní PAG olej, schválený OE výrobci automobilů. Snížená hydroskopičnost  
(absorpce nežádoucí vzdušné vlhkosti), vhodný pro všechny automatické plničky klimatizací 
nebo k prvnímu naplnění okruhu klimatizace olejem.

Název Objednací číslo
PAG olej 046 s UV barvivem, nízká viskozita, objem 250 ml 7212002.106
PAG olej 046 s UV barvivem, nízká viskozita, objem 1 000 ml 7212002.106L
PAG olej 068 s UV barvivem, nízká viskozita, objem 250 ml 7212002.107
PAG olej 068 s UV barvivem, nízká viskozita, objem 1 000 ml 7212002.107L
PAG olej 100 s UV barvivem, vysoká viskozita, objem 250 ml 7212002.108
PAG olej 100 s UV barvivem, vysoká viskozita, objem 1 000 ml 7212002.108L
PAG olej 150 s UV barvivem, extra vysoká viskozita, objem 250 ml 7212002.109
PAG olej 150 s UV barvivem, extra vysoká viskozita, objem 1 000 ml 7212002.109L

olej do vakuové pumpy
Technický popis
Splňuje požadavky a specifikace výrobce vakuové pumpy.

Název Objednací číslo
Olej nutný pro servisní práci na plničkách Robinair, objem 600 ml 5604052
Olej nutný pro servisní práci na plničkách Ecotechnics, objem 1 000 ml PMP3335
Olej nutný pro servisní práci na plničkách Waeco, objem 1 000 ml 8887200018

oleje  Katalog klimatizací
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Sada na detekci úniku pomocí dusíku
Technický popis 
Sada slouží k rychlému testování systému klimatizace pomocí dusíku.
Obsah sady:
• Regulátor tlaku
• Tlaková láhev s testovacím plynem 1 l
• Hadice k připojení, délka 1,5 m
• Testovací manometr s hadičkou a ventilem
• Redukce na tlakovou láhev
• Rychlospojka, vysokotlak pro R134a s vnějším závitem ¼" SAE

Sada na detekci úniku pomocí dusíku
Sada slouží k rychlému testování systému klimatizace pomocí dusíku.
Obsah sady:
• Regulátor tlaku
• Hadice k připojení, délka 1,5 m
• Testovací manometr s hadičkou
• Rychlospojka, vysokotlak pro R134a s vnějším závitem ¼" SAE

Název Objednací číslo
Sada na detekci úniku pomocí dusíku 7345000.121
Sada na detekci úniku pomocí dusíku (bez láhve) 7345000.149
Náhradní tlaková láhev s testovacím plynem 1l 7345000.122
Regulátor tlaku 7345000.118
Testovací manometr s hadičkou a ventilem 7345000.136
Redukce na tlakovou láhev 78Z9500.625
Hadice k připojení, délka 1,5 m 7345000.137

Sada na detekci úniku pomocí směsného plynu
Technický popis 
Sada na detekci úniku pomocí směsného plynu
Sada slouží k rychlému testování systému klimatizace pomocí směsného plynu,  
95 % dusík a 5 % vodík.
Obsah sady:
• Elektronický detektor úniku vodíku, citlivost 2 g/rok
• Regulátor tlaku
• Tlaková láhev s testovacím plynem 1 l
• Hadice k připojení, délka 1,5 m
• Testovací manometr s hadičkou a ventilem
• Redukce na tlakovou láhev
• Rychlospojka, vysokotlak pro R134a s vnějším závitem ¼" SAE

Název Objednací číslo
Sada na detekci úniku pomocí směsného plynu 7345000.124
Náhradní tlaková láhev s testovacím plynem 1 l 7345000.148
Elektronický detektor úniku vodíku, citlivost 2 g/rok 78Z9500.632
Regulátor tlaku 7345000.118
Testovací manometr s hadičkou a ventilem 7345000.136
Hadice k připojení, délka 1,5 m 7345000.137
Redukce na tlakovou láhev 78Z9500.625

Katalog klimatizací  testování dusíkem/vodíkem

4



9

zařízení na detekci úniku chladiva
Technický popis 
• Vhodný pro chladivo R134a
• Maximální citlivost 3 g/rok
• Barevná a zvuková indikace
• Napájení pomocí 2 článků „C“
• Certifikace SAE J1627
• Výměnná sonda
• Hmotnost 560 g

Název Objednací číslo
Zařízení na detekci úniku chladiva K0012

Elektronický detektor úniku vodíku, citlivost 2 g/rok
Technický popis
Pro nalezení netěsností je systém naplněn směsným plynem (95% N2 a 5% H2). Vzhledem k 
tomu, že vodík je lehčí než vzduch, musí být sonda detektoru nad klimatizačním vedením a musí 
se s ní pohybovat pomalu.

Název Objednací číslo
Elektronický detektor úniku vodíku, citlivost 2 g/rok 78Z9500.632

Elektronický detektor úniku chladiva
Technický popis
• Vhodný pro chladivo R134a, R404a, R407c, R410a, R22 a R1234yf
• Maximální citlivost 3g /rok
• Barevná a zvuková indikace
• Napájení pomocí 4 článků AA

Název Objednací číslo
Elektronický detektor úniku chladiva 78Z9501.632

Elektronické testery  Katalog klimatizací
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Ultrazvukový čistič terosept aiRco 2

  Technický popis 
Zařízení určené k čištění a dezinfekci výparníku klimatizací a dodávané společností Henkel 
nese název Teroson Airco. Jde o ultrazvukový rozprašovač, který z čisticího prostředku Terosept 
vytváří jemnou mlhu. Pro správné použití je nezbytné spustit klimatizační systém automobilu 
v režimu vnitřního oběhu, vyústění rozprašovače se poté umístí co nejblíže k nasávacímu otvoru 
klimatizace a uvede do chodu. Po spotřebování potřebného množství se aplikace dezinfekční 
látky přeruší a klimatizaci v režimu vnitřního oběhu je zapotřebí nechat běžet ještě cca 15 minut. 
Jako poslední krok čisticí procedury je nutné nechat běžet klimatizaci při otevřených oknech 
automobilu, aby příslušenství klimatizace dostatečně vyschlo. 1 aplikace = 200 ml čisticí kapaliny 
Terosept.

Název Objednací číslo
Ultrazvukový čistič Terosept AIRCO 2 1282250

Technický popis 
Terosept je roztok s aktivními složkami, zabraňujícími růstu bakterií a plísní v klimatizační 
soustavě automobilu. Má výborný dlouhodobý účinek, jeho aktivní složky ničí bakterie a plísně a 
zabraňuje po dlouhou dobu jejich růstu.

Název Objednací číslo
Čisticí kapalina Terosept, 5 l 1896968

Ultrazvukový čistič interiérů a klimatizací tEXa aiR+
Technický popis
Velmi účinný ultrazvukový odpařovač čisticího roztoku, který je určen k neutralizaci zápachu  
a dezinfekci klimatizace a interiéru vozidla. Princip čištění je založen na ultrazvukovém vyvíječi, 
jenž uvolňuje do interiéru vozidla jemný aerosol dezinfekčního koncentrátu. Tento aerosol se 
díky vnitřní recirkulaci vzduchu dostává do celého interiéru a výdechů klimatizačního systému až 
k výparníku, kde ničí škodlivé plísně a bakterie. V porovnání s jinými dezinfekčními přípravky má 
tato metoda čištění vyšší a dlouhodobější účinek. Přístroj je napájen přes 12V zásuvku (cigare-
tový zapalovač). Čisticí procedura trvá cca 20 minut.

Název Objednací číslo
Ultrazvukový čistič interiérů a klimatizací TEXA AIR+ 3902252
12 kusů čisticího roztoku (1 lahvička = 1 aplikace) 3902253

ozónový generátor
Technický popis
Ozónový generátor vhodný k dezinfekci klimatizace a odstranění zápachu v interiéru vozidla 
(např. z kouře). Zařízení disponuje časovačem s 5 programy s proměnlivou délkou  
programu 5-15-30-45-60 minut.

Technická data:
• Výkon generátoru 100 mg/h
• El. připojení 230 V nebo 12 V
• Hmotnost cca 1,2 kg
• Rozměry (h x š x v): 50 x 70 x 45 m

Název Objednací číslo
Ozónový generátor K0030

Katalog klimatizací  Dezinfekce klimatizace
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Dezinfekce klimatizace
Technický popis
Dezinfekční roztok ve spreji k čištění výparníků.

Název Objednací číslo
Dezinfekční pěna ve spreji k čištění výparníků, 400 ml K0011
Dezinfekční roztok ve spreji, 250 ml Liqui Moly 4087

ozónový generátor
Technický popis
Profesionální a extra výkonný ozónový generátor, jenž díky svému silnému oxidačnímu účinku 
ozónu velmi účinně odstraňuje pachy v interiéru, ničí škodlivé bakterie a plísně. Zařízení se 
napájí přes cigaretový zapalovač nebo přímo na akumulátor (12 V). Součástí dodávky je také 
flexibilní hadice pro zavedení ozónu přímo do ventilace vozidla. Výkon generátoru 500 mg/h.

Název Objednací číslo
Ozónový generátor 8885300105

Dezinfekce klimatizace  Katalog klimatizací
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Vůně do výdechů klimatizace
Technický popis
Vůně do výdechů klimatizace. Balení po 12 kusech.

Název Objednací číslo
Vůně do výdechů klimatizace MIST, jablko K0047
Vůně do výdechů klimatizace MIST, citrón K0048
Vůně do výdechů klimatizace MIST, vanilka K0049
Vůně do výdechů klimatizace MIST, čisté auto K0050
Vůně do výdechů klimatizace TEXA, čisté auto 3902254

odstraňovače zápachu
Technický popis
Dezinfikuje snadno a rychle větrací systémy a odpařovací zařízení. Neutralizuje nepříjemné 
zápachy. Stačí nechat působit 15 minut, výsledkem je čisté a zdravé klima s příjemnou a svěží 
vůní.

Název Objednací číslo
Odstraňovač zápachu, 150 ml, SONAX 323100
Odstraňovač zápachu, green lemon 150 ml, SONAX 323400
Odstraňovač zápachu, tropic 150 ml, SONAX 323500
Odstraňovač zápachu Klima Fresh Plus, 150 ml, Liqui Moly 2389
Loctite SF 7080 Hygienický sprej, 150 ml 731335



Sada o-kroužků a pružinek, 100 ks
Technický popis
Obsah sady:
• 4 velikosti O-kroužků po 20 kusech
• 4 velikosti pružinek Springlock po 5 kusech

Název Objednací číslo
Sada O-kroužků a pružinek, 100 ks K0001

Sada o-kroužků, 465 ks
Technický popis
Sada obsahuje 30 velikostí černých O-kroužků.

Název Objednací číslo
Sada O-kroužků, 465 ks K0002

Sada o-kroužků, 265 ks
Technický popis
Sada obsahuje 18 velikostí zelených O-kroužků.

Název Objednací číslo
Sada O-kroužků, 265 ks K0003

Sada o-kroužků, 654 ks
Technický popis
Široký sortiment O-kroužků pro okruhy klimatizací s chladicím médiem R134a. Vhodné pro 
všechny běžné značky vozidel.

Název Objednací číslo
Velká sada O-kroužků, 654 kusů 8885300118

Katalog klimatizací  o-kroužky
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Servisní rychlospojka pro vozidla BmW, Ford, Volvo
Technický popis
Vysokotlaká rychlospojka pro R134a navržená k propojení plničky klimatizací s těžko dostupným 
připojením na okruh autoklimatizace.

Název Objednací číslo
Servisní rychlospojka 8885400227
Servisní rychlospojka 78Z9500.634

Servisní rychlospojky
Technický popis
K rychlému propojení plničky klimatizací a okruhu klimatizace vozidla. Vysoce kvalitní rychlo-
spojky s dlouhou životností

Název Objednací číslo
Rychlospojka, nízkotlak pro R134a s vnitřním závitem M14 x 1,5 8885400026
Rychlospojka, vysokotlak pro R134a s vnitřním závitem M14 x 1,5 8885400027
Rychlospojka, nízkotlak pro R134a s vnějším závitem ⅜" SAE 8885400024
Rychlospojka, vysokotlak pro R134a s vnějším závitem ⅜" SAE 8885400025
Rychlospojka, nízkotlak pro R134a s vnějším závitem ¼" SAE 8885400089
Rychlospojka, vysokotlak pro R134a s vnějším závitem ¼" SAE 8885400090

Servisní rychlospojka pro mercedes-Benz SlK
Technický popis
Vysokotlaká rychlospojka pro R134a k propojení plničky klimatizací a okruhu klimatizace vozidla 
Mercedes-Benz SLK (R171).

Název Objednací číslo
Servisní rychlospojka 8885400117

Servisní rychlospojky pro vozidla Renault a Jaguar
Technický popis
Vysokotlaká rychlospojka pro R134a k propojení plničky klimatizací a okruhu klimatizace auto-
mobilů Renault (např. Laguna).

Název Objednací číslo
Servisní rychlospojka 8885400098

Technický popis
Nízkotlaká rychlospojka pro R134a k propojení plničky klimatizací a okruhu klimatizace vozidel 
Jaguar XJ a azijských vozů.

Název Objednací číslo
Servisní rychlospojka 8885400228

Certifikovaná výrobci vozidel

Certifikovaná výrobci vozidel

Spojky a adaptéry  Katalog klimatizací
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Pro R-1234yf

Redukce na láhev ¼" SaE
Technický popis
Redukce na láhev s chladivem.

Název Objednací číslo
Redukce na láhev ¼" SAE K0033

adaptér R134a, ¼", přímý
Technický popis
Adaptér na dvouventilovou láhev s chladivem.

Název Objednací číslo
Adaptér vysokotlaký R134a, ¼", přímý K0036
Adaptér nízkotlaký R134a, ¼", přímý K0038

Redukce na láhev s chladivem R1234yf
Technický popis
Redukce na láhev s chladivem R1234yf od firmy Dupont a Honeywell.

Název Objednací číslo
Redukce nízkotlaká na láhev chladiva R1234yf od firmy Dupont 78Z9500.631
Redukce vysokotlaká na láhev chladiva R1234yf od firmy Dupont 78Z9500.631V
Redukce nízkotlaká na láhev chladiva R1234yf od firmy Honeywell 78Z9500.630
Redukce vysokotlaká na láhev chladiva R1234yf od firmy Honeywell 78Z9500.630V

Servisní rychlospojka
Technický popis
K propojení plničky klimatizací a okruhu klimatizace vozidla. Vysoce kvalitní rychlospojka,  
vyhovuje SAE J 639.

Název Objednací číslo
Servisní rychlospojka pro R1234yf, nízkotlak 8885400163
Servisní rychlospojka pro R1234yf, vysokotlak 8885400164

Katalog klimatizací  Spojky a adaptéry
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lcD digitální teploměr
Technický popis
Určený k přesnému měření teploty. Extra velký a dobře čitelný displej, dlouhá měřicí sonda  
(213 mm), pracovní rozsah -50 až +150 °C, přesnost ±1 °C.

Název Objednací číslo
LCD digitální teploměr 8885100072

Přístroj pro měření tlaku chladiva
Technický popis
Tlakoměr pro měření tlaku chladiva v systému klimatizace (na nízkotlakém vedení). Ideální  
pro rychlou kontrolu těsnosti. Vysoce kvalitní provedení, těleso s ochranou proti úderu. Jednodu-
ché provedení pro optimální manipulaci v dílenském prostředí.
Pracovní rozsah 0–13 bar při teplotním rozsahu -10 °C až +50 °C. Přesnost ±1 %.  
Rozměry (š x h x v): 81 x 30 x 18 mm.

Název Objednací číslo
Rychlospojka, nízkotlak pro R134a s vnitřním závitem M14 x 1,5 8885100096

Napichovací teploměr
Technický popis
Určený k přesnému měření teploty v klimatizacích. Extrémně tenké provedení umožňuje měření 
teploty i na špatně přístupních místech. Lze nastavit jak na °C tak na °F. Velký, dobře čitelný 
displej. Pracovní rozsah -50 až +150 °C, přesnost ±1 °C.

Název Objednací číslo
Napichovací teploměr 7347000.505

Bezdotykový teploměr
Technický popis
Pro bezdotykové měření teploty povrchů chladicího, brzdového, výfukového systému, dílů 
motoru a klimatizace, včetně zaměřovacího laseru, automatické ukládání naměřené hodnoty, 
ukazatel maximální teploty, pojistka spouště, včetně 9V baterie, měřicí rozsah od -50 °C
do 550 °C.

Název Objednací číslo
Bezdotykový teploměr 1991-1

Nářadí  Katalog klimatizací
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Sada přípravků Spring-lock®

Technický popis
Přípravky slouží k rozpojování a utěsňování spojek Spring-Lock® okruhu klimatizace.
Rozsah dodávky:
• 1x přípravek Spring-Lock®, velikost ⅜", univerzální
• 1x přípravek Spring-Lock®, velikost ½", univerzální
• 1x přípravek Spring-Lock®, velikost ⅝", univerzální
• 1x přípravek Spring-Lock®, velikost ¾", univerzální
• 1x přípravek Spring-Lock®, vysokotlak, koncern VW
• 1x přípravek Spring-Lock®, nízkotlak, koncern VW
• 1x přípravek Spring-Lock®, vysokotlak, koncern GM
• 1x přípravek Spring-Lock®, nízkotlak, koncern GM

Název Objednací číslo
Sada přípravků Spring-Lock® 8885300126

Přípravky pro rozpojování trubek Spring-lock®

Technický popis
Sada přípravků na rychlospojky Spring-Lock® 4 kusy.
Aplikace:
Ford, Citroën, Opel, Volvo, Hyundai

Název Objednací číslo
Přípravky pro rozpojování trubek Spring-Lock® K0021

Přípravky pro rozpojování trubek Spring-lock®

Technický popis
Sada přípravků na rychlospojky Spring-Lock® 4 kusy.
Aplikace:
Seat, Škoda, VW, Opel

Název Objednací číslo
Přípravky pro rozpojování trubek Spring-Lock® K0022

zařízení na kontrolu oleje
Technický popis
Přípravek umožňuje detekci nečistot v klimatizaci. Výkon klimatizace závisí na stavu oleje.  
K vážnému poškození systému dochází často v důsledku znečištění oleje abrazivními částicemi 
nebo kovovými šponami. Další příčina defektu klimatizace je únik chladiva ze systému, což má 
za následek přehřívání oleje a tím pádem zhoršení mazání. Proto je nutné provádět kontrolu 
oleje. Tento přípravek je bezpečný a jednoduchý k použití na automobilových klimatizacích, 
jednoduše se připojí na servisní porty. Obsah sady: měřič oleje, jednosměrné potrubí, modrá  
a červená hadice, rychlospojky.

Název Objednací číslo
Zařízení na kontrolu oleje 7345000.129

Katalog klimatizací  oprava klimatizací
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Souprava k uvolnění kabelových spojek
Technický popis 
Sada k uvolnění různých uzavíracích spojek, k otevření spojek vedení klimatizačních jednotek. 
Sada je vhodná pro všechna běžná vozidla. Celá sada v pevném plastovém kufříku.
Oblasti použití: 
Klimatizační jednotky, palivová a vzduchová vedení, hydraulická vedení
Obsah sady:
• 1x umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, ¼"
• 1x umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, 5/16"
• 1x umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, ⅜"
• 1x umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, ½"
• 1x umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, ⅝"
• 1x umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, ¾"
• 1x umělohmotná uvolňovací svorka, bílá, ⅞"
• 1x otevřená uvolňovací svorka, 5/16"
• 1x uvolňovač s bubínkem a pružinou, červený, ⅜"
• 1x uvolňovač s bubínkem a pružinou, modrý, ½"
• 1x uvolňovač s bubínkem a pružinou, černý, ⅝"
• 1x uvolňovač s bubínkem a pružinou, bílý, ¾"
• 1x uvolňovač se dvěma nůžkami, 5/16" x ⅜"
• 1x uvolňovač s nůžkami, hliníková zlatá, 5/16"
• 1x uvolňovač s nůžkami, hliníková modrá, ⅜"
• 1x uvolňovač s nůžkami, hliníková žlutá, ½"
• 1x uvolňovač s nůžkami, hliníková zelená, ⅝"
• 1x uvolňovač s nůžkami, hliníková černá, ¾"
• 1x uvolňovač s nůžkami, hliníková červená, ⅞"
• 1x uvolňovač s pákou, otevřený, ocel, 5/16"
• 1x uvolňovač čepů unášeče kloubu, kovový, černý
• 1x souprava náhradních pryžových kroužků pro uvolňovač s nůžkami, 6dilná

Název Objednací číslo
Souprava k uvolnění kabelových spojek 115.1260

Krimpovací kleště na fitinky
Technický popis
Robustní a silné kleště pro rychlé a spolehlivé spojení hadic a fitinků. Ovládání pomocí 
integrovaného hydraulického pístku. Vhodné pro použití na hliníkové a tenkostěnné fitinky  
o velikosti 6–8–10–12 (součást sady). Dodávané v pevném umělohmotném kufříku.
Obsah sady:
• 1x krimpovací kleště
• 7x čelisti pro 8 různých průměrů

Název Objednací číslo
Krimpovací kleště na fitinky 78Z9500.160

Nůžky na stříhání hadic
Technický popis
Malé nůžky na stříhání hadic

Název Objednací číslo
Nůžky na stříhání hadic 7347000.897

oprava klimatizací  Katalog klimatizací
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Přípravek k utěsnění klimatizací ve spreji
Technický popis
Utěsňovací médium slouží k utěsnění netěsností autoklimatizací, např. v kondenzátorech, 
hadicích, těsněních a O-kroužcích. Médium obsažené ve spreji reaguje pouze ve spojení s 
kyslíkem a chladivem. Jednoduchá aplikace pomocí připojovací hadičky.

Název Objednací číslo
Přípravek k utěsnění klimatizací ve spreji 7346000.277
Přípravek k utěsnění klimatizací s UV barvivem ve spreji 7346000.279

Sprej na detekci úniku
Technický popis
Kontrola netěsností tvorbou pěny na netěsných částech chladicího okruhu. Sprej je vhodný na 
rychlou detekci velkých netěsností (např. na závitových spojích). Jednoduchá metoda, přesně 
cílené použití kapaliny. Netěsnosti lze jednoduše odhalit bez použití jiných nástrojů.  
Objem 500 ml.

Název Objednací číslo
Sprej na detekci úniku 8887300018

Sprej na detekci úniku
Technický popis
Kontrola netěsností tvorbou pěny na netěsných částech chladicího okruhu. Sprej je vhodný na 
rychlou detekci velkých netěsností (např. na závitových spojích). Jednoduchá metoda, přesně 
cílené použití kapaliny. Netěsnosti lze jednoduše odhalit bez použití jiných nástrojů.  
Objem 400 ml.

Název Objednací číslo
Sprej na detekci úniku K0010

Přípravek k utěsnění klimatizací
Technický popis
Utěsňovací médium slouží k utěsnění netěsností autoklimatizací, např. v kondenzátorech, 
hadicích, těsněních a O-kroužcích. Médium obsažené ve stříkačce reaguje pouze ve spojení  
s kyslíkem a chladivem. Jednoduchá aplikace pomocí připojovací hadičky..

Název Objednací číslo
Přípravek k utěsnění klimatizací K0044
Aplikační hadička s rychlospojkou K0044H

Katalog klimatizací  Utěsňovací přípravky
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Ventilové vložky
Technický popis 
Sada nejpoužívanějších ventilků. Každý ventilek ze sady lze jednotlivě doobjednat.

Název Objednací číslo
Sada ventilků + 2 šroubováky K0005
Ventilek Standard R12, R134 K0013
Ventilek vozy Asie M6 x 1 K0014
Ventilek Peugeot, Volvo, Citroën M8X1 K0015
Ventilek, dlouhý 27,15 x 7,8 mm, Škoda Octavia II K0016
Ventilek Ford M8 x 1 K0017
Ventilek Ford M10 x 0,75 K0018
Ventilek Hyundai, Kia, 18,5 x 6,5 mm K0025
Kryt plnícího ventilu, nízkotlak K0019
Kryt plnícího ventilu, vysokotlak K0020
Šroubovák na ventilky klimatizace K0023

Sada expanzních trysek, 20 ks
Technický popis 
Sada obsahuje 9 různých druhů expanzních trysek po dvou kusech z každého typu. 
Možnost objednání všech druhů trysek samostatně.

Název Objednací číslo
Sada expanzních trysek, 20 kusů 7347000.337
Expanzní tryska modrá - FORD 88.050
Expanzní tryska šedá - AUDI 88.051
Expanzní tryska žlutá - VOLVO 88.052
Expanzní tryska bíla - FIAT 88.053
Expanzní tryska hnědá - FORD 88.054
Expanzní tryska černá - OPEL 88.055
Expanzní tryska fialová - CHRYSLER 88.056
Expanzní tryska oranžová - FORD 88.057
Expanzní tryska červená - FORD 88.058
Expanzní tryska zelená - FORD 88.059

Ventilové vložky  Katalog klimatizací
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Proplachovací sada k plničkám klimatizací BoScH a Robinair
Technický popis
Kompletní sada určená k dodatečné montáži na plničku klimatizací. Sada obsahuje univerzální 
sadu propojovacích adaptérů, propojovací hadice, proplachovací nádrž a filtr.

Název Objednací číslo
Proplachovací sada k plničkám klimatizací Robinair ACT550

Sada proplachovacích adaptérů
Technický popis
Sada obsahuje široké množství propojovacích adaptérů expanzních ventilů, kompresorů,  
výparníků, chladičů apod. Umožňuje proplachování klimatizace chladivem bez nežádoucích 
účinků na těsnění a komponenty systému klimatizace. Sada obsahuje 65 dílů.

Název Objednací číslo
Velká sada proplachovacích adaptérů, 65 dílů 8885300080

Sada proplachovacích adaptérů VW
Technický popis
Univerzální sada proplachovacích adaptérů pro většinu vozidel koncernu VW. Sada slouží  
k přemostění expanzních ventilů a vysoušečů. Umožňuje přímé napojení na sací a tlakovou 
hadici kompresoru. Adaptéry z vysoce kvalitní slitiny hliníku a mosazi. Sada se dodává  
v plastovém kufříku.

Název Objednací číslo
Sada proplachovacích adaptérů VW 8885300089

Proplachovací sada k plničkám klimatizací tEXa
Technický popis
Rozsah dodávky:
• Sada připojovacích adaptérů v kufru obsahuje více než 60 univerzálních adaptérů, 
 přemosťovacích ventilů, pružinových podložek, těsnicích kroužků atd.
• Proplachovací vnitřně omyvatelná nádrž s kapacitou 6 litrů
• Filtr z nerezové oceli, lehce odmontovatelný pro potřeby čištění
• Hadice umožňující vysokou rychlost průtoku, délka 3 m, vnitřní průměr 5 mm

Název Objednací číslo
Proplachovací sada k plničkám klimatizací TEXA ACKF01

oNliNE Katalog
PRo VYBaVENí DílNY

Katalog klimatizací  Proplachovací sady
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oNliNE Katalog
PRo VYBaVENí DílNY

Bez potřebného vybavení se moderní vozy opravit nedají. Při vašem rozhodování vám 
pomůže zkušený tým odborníků. 

» Vše od šroubováku, přes diagnostiku až po zvedák
» Moderní formy financování
» Nadstandardní záruční i pozáruční servis

vybavenitrost.cz
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JSmE tU PRo VáS!

Víc informací najdete na   

www.trost.com

LOGISTICKÉ CENTRUM 
NÝŘANY

LOGISTICKÉ CENTRUM 
WINSEN

Hostivice – centrála
SEGRO Park Praha, Archeologická 1383
Tel.: 226 003 333

Praha 9 – Horní Počernice
Areál VGP park, Vlastibořská 2790
Tel.: 226 539 700–702

České Budějovice
Nemanická 443/2
Tel.: 389 502 955

Plzeň
Areál CTPark Plzeň – Obchodní 1263/3 
Tel.: 377 241 749

otovice (Karlovy Vary)
Hroznětínská 233
Tel.: 357 072 330

Pardubice
Hůrka 1832
Tel.: 463 352 910

Jičín
Průmyslová 1108
Tel.: 319 809 910

Brno
Masná 492/104
Tel.: 545 215 283

ostrava
Areál CTPark, Na Rovince 981
Tel.: 555 308 900

olomouc
Dolní Novosadská 337/92
Tel.: 585 316 070

pro osobní vozy
840 555 444

pro nákladní vozy
840 444 777

záKazNicKé liNKY:

Předložená tiskovina je určena pro šíření výhradně v České republice a je platná pouze na tomto území. Pokud jsou uvedeny ceny, jsou konečné v Kč bez DPH, bez instalace a nevztahují se na ně další
zákaznické slevy. Změny a omyly vyhrazeny. Obrázky jsou částečně ilustrační. U marketingových akcí s možností získání dárku si společnost TROST vyhrazuje právo kdykoliv dárek změnit za jiný ve stejné
hodnotě. Na uvedenou nabídku nevzniká právní nárok. Pokud není výslovně uvedeno, akční nabídka není určena pro dealery. V případě, že jsou uvedena originální čísla, slouží pouze k účelům srovnání
a nesmí být použita ve fakturách majitelům motorového vozidla. Kopírování a jiné rozmnožování, jakož i šíření je povoleno jen za předpokladu předchozího písemného souhlasu společnosti TROST AUTO
SERVICE TECHNIK spol. s r.o. Neautorizované rozmnožování a šíření bude předmětem občanskoprávního a trestního stíhání. www.trost.com • © TROST AUTO SERVICE TECHNIK spol. s r.o. • CZ • 01/17 • PDF


