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Πλήρες σετ 32 εργαλείων / οργάνου, άριστης ποιότητας, που καλύπτουν πλήρως τις εξειδικευμένες ανάγκες 

του ψυκτικού. Περιέχονται μέσα στη βαλίτσα μεταφοράς από συμπαγές αλουμίνιο με τεράστια αντοχή στα χτυπήματα. 

Η βαλίτσα έχει χερούλι από ABS με μαλακή, εργονομική, αντιολησθητική λαβή και ατσάλινους μεντεσέδες με κλειδαριά. 

•    4 Κατσαβίδια

•    1 Πένσα / γδάρτης τριχοειδούς με ρύθμιση των
      γραμμών για διαμόρφωση του μεγέθους γυμνώματος 
      των ηλεκτρικών καλωδίων

•    1 Κλειδί "γαλλικό" (ρυθμιζόμενο)

•    1 Ηλεκτρονικό πολύμετρο

•    1 Φακός LED (μεταλλικό μαύρο κέλυφος)

•    1 Ζευγάρι γάντια

•    1 Ηλεκτρικό εργαλείο συγκόλλησης (30 Watts)

•    1 Ρολό αντικραδασμική, μονωτική  αυτοκόλλητη ταινία

•    1 Ρολό ταινία τεφλόν

      

ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:

•    1 Κοπίδι με μεταλλική ενίσχυση (βαρέως τύπου)

•    1 Σφυρί (με ειδική πλαστική, αντιολισθητική λαβή) 

•    1 Πένσα ρυθμιζόμενη (στραγγαλισμού) και 
        3 πένσες γενικής χρήσεως 

•    1 Πένσα στραγγαλισμού (λαβή με σκανδάλη)

•    1 Σετ κλειδιά Allen

•    1 Ψαλίδι χειρός

•    1 Δοκιμαστικό κατσαβίδι (για προστασία 
 από ηλεκτροπληξία)        

•    1 Μετροταινία 5m (με roll-up)

•    1 Κλειδί "γερμανικό"
 

COR35840 Πλήρες σετ εργαλείων 32 τεμαχίων μέσα σε αλουμινένια βαλίτσα

ΑΝΤΛΙΕΣ  ΛΑΔΙΟΥ  ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ / ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ  ΨΥΚΤΕΛΑΙΟΥ  ΣΕ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

COR35832

COR35834

COR35833

Aντλία προσθήκης ψυκτελαίου στην αντλία του συμπιεστή                     

Ρακόρ "Suniso" για σύνδεση της αντλίας με το δοχείο                               

Aντλία αφαίρεσης ψυκτελαίου από την αντλία του συμπιεστή, 
συμπεριλαμβάνεται ειδικό λάστιχο απομάκρυνσης                             
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Αντλία λαδιού (με έμβολο) σχεδιασμένη για μεταφορά (προσθήκη / άδειασμα) του ψυκτελαίου
από τον συμπιεστή με εφαρμογή σε συστήματα υπό πίεση. 
Σύνδεση 1/4" SAE με το σύστημα κλιματισμού / ψύξης. Ειδικό λάστιχο επιτρέπει την απομάκρυνση 
του παλιού λαδιού προστατεύοντας ταυτόχρονα από υπερπλήρωση. Εξαλείφει τους κινδύνους όπως 
είσοδο αέρα και υγρασίας μέσα στο σύστημα κλιματισμού. 
Επιτρέπει την πλήρωση απ' ευθείας από το δοχείο.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ € 

ΠΛΗΡΕΣ  ΣΕΤ  ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  ΜΕΣΑ  ΣΕ  ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ  ΒΑΛΙΤΣΑ
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ΠεριγραφήΑρίθμηση
εικόνων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:


