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Tester instalacji elektrycznej AZ 172 (Power Probe).
Producent - Leitenberger Autotestgeräte GmbH (RFN).

Tester AZ 172 pozwala szybko diagnozowaæ samochodowe instalacje
elektryczne pracuj¹ce przy napiêciach od 6V do 24V.

Nastêpnie dotykaj¹c grotem AZ 172 do
dowolnego punktu instalacji mo¿emy
natychmiast w sposób pewny okreœliæ
jego polaryzacjê.
Sygnalizowane jest to przez diodê LED
œwiec¹c¹ na czerwono (zasilanie +) lub
zielono (masa -).
Prze³¹cznik g³ówny urz¹dzenia pozwala
podaæ w razie potrzeby zasilanie
plusowe lub minusowe na grot AZ 172,
a tym samym sprawdziæ (uruchomiæ)
wybrany podzespó³ elektryczny bez
u¿ycia dodatkowych przewodów.
Urz¹dzenie posiada w³asne zabezpieczenie
przed zwarciem, które pozwala równie¿
w bardzo prosty sposób na wykrywanie
"s³abej masy" lub zwarcia w instalacji.
Wykorzystuj¹c dodatkowy przewód
masowy AZ172 (z krokodylkiem) mo¿na
te¿ sprawdzaæ ci¹g³oœæ po³¹czenia.

D³ugi przewód zasilaj¹cy (6 m) daje mo¿liwoœæ testowania ca³ej instalacji elektrycznej bez
ci¹g³ego szukania nastêpnych pewnych punktów masy.
Stabilna plastikowa obudowa zapewnia d³ug¹ ¿ywotnoœæ urz¹dzenia.
Do testera do³¹czona jest instrukcja w jêzyku polskim wyczerpuj¹co opisuj¹ca poszczególne
przypadki zastosowañ.

AZ 172

Przed przyst¹pieniem do pracy
nale¿y pod³¹czyæ urz¹dzenie do
zacisków akumulatora badanego pojazdu.

Prze³¹cznik
g³ówny

Dwukolorowa
dioda LED

Grot Bezpiecznik
automatyczny



Miernik ciœnienia w uk³adach Common Rail CRP 02.

Producent - Leitenberger Autotestgeräte GmbH (RFN).

Silniki nowej generacji z zasobnikowym systemem wtryskowym
(Common Rail) pracuj¹ przy ciœnieniu systemowym miêdzy 1000 i 1200 bar.
Aby w tych warunkach umo¿liwiæ sprawdzenie ciœnienia i szczelnoœci
skonstruowano elektroniczne urz¹dzenie CRP 02.1. Tester ³¹czony jest
bezpoœrednio do sensora Common Rail przy pomocy specjalnych adapterów.
Wartoœæ wystêpuj¹cego ciœnienia odczytujemy na wyœwietlaczu LED.

- mo¿liwoœæ po³¹czenia ze wszystkimi sensorami
przy pomocy do³¹czonych adapterów

- zakres pomiarowy 0..1500 bar

- rozdzielczoœæ pomiarowa 10 bar

- sygnalizacja wyst¹pienia b³êdu (czerwona LED
n.p. przy braku przejœcia lub zwarciu)

- zasilanie bateria : 9V
- d³ugoœæ przewodu (bez adapteru) : 1,2 m
- wymiary obudowy : 78 x 149 x 30 mm
- waga : 300 g
- wyœwietlacz LCD, wysokoœæ cyfr 12 mm

W³aœciwoœci:

Parametry techniczne:

Zawartoœæ dostawy:

Urz¹dzenie podstawowe CRP 02
Adapter CRPA 01 samochody Mercedes
Adapter CRPA 02 samochody BMW (uniwersalny)
Adapter CRPA 03 samochody francuskie i w³oskie
Opakowanie - stabilna walizka z tworzywa sztucznego

CRP 02.1



Próbnik wtryskiwaczy DET 061.
Producent - Leitenberger Autotestgeräte GmbH (RFN).

Próbnik DET 061 pozwala na sprawdzenie nastêpuj¹cych w³aœciwoœci
wtryskiwaczy do silników wysokoprê¿nych:

Ciœnienie otwarcia wtryskiwacza

Formê wtryskiwanego paliwa

Rozpylenie paliwa

Szczelnoœæ wtryskiwacza

Sposób - "chrapania" wtryskiwacza

�

�

�

�

�

Precyzyjny manometr urz¹dzenia
wyposa¿ony jest w dodatkow¹ wskazówkê
"wleczon¹", która zatrzymuje siê przy
otwarciu wtryskiwacza i pozwala odczytaæ
wartoœæ ciœnienia otwarcia ju¿ po zakoñczeniu
próby (nie ma koniecznoœci jednoczesnego
obserwowania formy rozpylanego paliwa i
odczytywania wskazania wartoœci ciœnienia na manometrze).

Dodatkow¹ zalet¹ DET061 jest mo¿liwoœæ zmiany po³o¿enia dŸwigni wspó³pracuj¹cej
z pomp¹ (pojemnoœæ skokowa 35 cm ) dla u³atwienia obs³ugi urz¹dzenia.

Próbnik dostarczany jest z przewodem stalowym i adapterem pozwalaj¹cymi na badanie
wtryskiwaczy o gwintach M14x1,5 i M12x1,5.

3

Parametry techniczne

Œrednica manometru
Zakres ciœnieñ
Pojemnoœæ zasobnika
Pojemnoœæ skokowa
Ciê¿ar próbnika

: 0 - 400 bar

: 330 cm

: 25 cm
: 5,5 kg

3
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DET 061

: � 100 mm



Tester szczelnoœci cylindrów DRV 05.
Producent - Leitenberger Autotestgeräte GmbH (RFN).

Tester s³u¿y do lokalizacji strat ciœnienia w cylindrach silników benzynowych
i wysokoprê¿nych.

Przed wykonaniem testu nale¿y pod³¹czyæ
urz¹dzenie do warsztatowej sieci sprê¿onego
powietrza, w której ciœnienie zawiera siê w
przedziale od 6 do 12 bar.

Nastêpnie skalujemy tester DRV 05 na
spadek ciœnienia w wysokoœci 23% -
wskazanie na granicy bia³ego i zielonego
pola na precyzyjnym manometrze NG 80.

Jeœli w czasie testu wskazówka manometru
pokazuje powy¿ej 23% oznacza to,
¿e dopuszczalna utrala szczelnoœci cylindra
zosta³a przekroczona. W takim przypadku
nale¿y zlokalizowaæ i usun¹æ przyczynê.

Wiêkszoœæ nieszczelnoœci mo¿na zlokalizowaæ os³uchuj¹c miejsca,
gdzie wydostaje siê sprê¿one powietrze:

a. Kolektor ss¹cy
b. Kolektor wydechowy
c. Korek wlewu oleju
d. Korek p³ynu ch³odz¹cego

= uszkodzenie przy zaworze ss¹cym
= uszkodzenie przy zaworze wydechowym
= uszkodzenie t³oka, pierœcieni
= uszkodzenie uszczelki podg³owicowej

Tester wyposa¿ony jest standartowo w adapter wkrêcany w miejsce œwiecy zap³onowej
o gwintach M14 x 1,25 i M 18 x 1,5.

Uwaga:

1. Przy nowych - nie zupe³nie dotartych silnikach (mniej ni¿ 5000 km przebiegu)
mog¹ wyst¹piæ wy¿sze utraty szczelnoœci ni¿ po dotarciu (poniewa¿ cylindry,
t³oki i pierœcienie t³okowe nie osi¹gnê³y jeszcze w³aœciwej g³adkoœci).

2. Ró¿nice miêdzy cylindrami do dwóch kresek = 4% s¹ bez znaczenia



Detektor zwarcia i przerwy ECT 2000.

Urz¹dzenie sk³ada siê z nadajnika oraz odbiornika (zasilanie 2x bateria 1,5V).
Po pod³¹czeniu nadajnika w miejsce bezpiecznika samochodowej instalacji elektrycznej
ETC 2000 automatycznie kontroluje obwód i informuje przy pomocy odpowiedniej diody
LED jaki jest stan obwodu (przerwa czy zwarcie). Jednoczeœnie nadajnik wysy³a do obwodu,
w który zosta³ w³¹czony okreœlone sygna³y elektryczne. Odbiornik urz¹dzenia dostrojony
jest do tych sygna³ów, a po zbli¿eniu do badanego obwodu sygnalizuje to œwieceniem
odpowiedniej diody kierunkowej LED oraz sygna³em dŸwiêkowym. Pozwala to na
przemieszczanie odbiornika wzd³u¿ przewodu emituj¹cego sygna³ bez potrzeby jego
widzenia. W miejscu gdzie sygna³ zanika oraz przestaje œwieciæ odpowiednia dioda
nale¿y zdemontowaæ os³ony, wyk³adziny, etc., aby dostaæ siê do miejsca wystêpowania
uszkodzenia.
Du¿ymi zaletami ETC 2000 s¹ mo¿liwoœæ bezstopniowego ustawiania czu³oœci odbiornika
oraz natychmiastowa sygnalizacja dŸwiêkowa wszelkich zmian wystêpuj¹cych w obwodzie
w czasie poszukiwania uszkodzenia..

Zawartoœæ dostawy:

1 nadajnik
1 odbiornik
4 adaptery
1 walizka z tworzywa

Detektor ETC 2000 s³u¿y do szybkiej lokalizacji zwaræ i przerw w samochodowych
instalacjach elektrycznych (6-12V).



Optyczny tester do p³ynów (refraktometr) FT 2030.
Producent - Leitenberger Autotestgeräte GmbH (RFN).

Przyrz¹d do sprawdzania odpornoœci na zamarzanie p³ynu w uk³adzie ch³odzenia,
p³ynu do spryskiwacza oraz gêstoœci elektrolitu.

Opis przebiegu pomiaru:

Podzia³ na pole bia³e i niebieskie
- obraz widziany w okularze

Wynik pomiaru opiera siê na zale¿noœci
miêdzy k¹tem za³amania œwiat³a przechodz¹cego
przez badany p³yn, a jego odpornoœci¹ na zamarzanie lub gêstoœci¹.
Przyrz¹d eliminuje wp³yw aktualnej temperatury badanego p³ynu ch³odz¹cego na wynik pomiaru.
W praktyce warsztatowej FT 2030 jest bardzo prosty w obs³udze i niezawodny.
Tester skalowany jest w temperaturze 20°C.

Analogicznie postêpujemy badaj¹c
p³yn do spryskiwacza szyb i elektrolit.

Parametry techniczne:

Wymiary D, S
Ciê¿ar
Zawartoœæ opakowania

: 145 x 35mm
: 200 g
: refraktometr FT 2030, pipetka, pokrowiec

Kroplê badanego p³ynu nak³adamy na pryzmat (stolik) przyrz¹du przy pomocy
do³¹czonej pipetki, zamykamy pokrywkê i obserwujemy przez okular w kierunku œwiat³a.
Obraz widziany w okularze urz¹dzenia podzielony jest na dwa pola - bia³e i niebieskie.
Wartoœæ odpornoœci p³ynu na zamarzanie odczytujemy obserwuj¹c,
w którym miejscu na tle odpowiedniej skali przyrz¹du uk³ada
siê linia graniczna miêdzy polami bia³ym i niebieskim,
(dwie podzia³ki dla p³ynów do uk³adu ch³odzenia -
glikole etylenowe i propylenowe).

FT 2030

miejsce na
badany p³yn



Pompka podciœnieniowo-ciœnieniowa HV90.
Producent - Leitenberger Autotestgeräte GmbH (RFN).

Wysokiej jakoœci pompka podciœnieniowo-ciœnieniowa (obudowa metalowa)
odporna na dzia³anie benzyny, w stabilnym opakowaniu (walizka z tworzywa
sztucznego).

�

�

�

�
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Zakres pomiarowy od -1 do +3 bar

Podwójna dok³adna skala (bar i psi)

Solidny manometr 63 mm w
os³onie gumowej

Wykonanie metalowe

Obs³uga jedn¹ rêk¹

Stabilne opakowanie (walizka) z
tworzywa

�

Zmiana z ciœnienia na podciœnienie przez przesuniêcie metalowego pierœcienia umieszczonego
w przedniej czêœci pompki (pierœcieñ przesuniêty do przodu - praca w obszarze
podciœnieniowym, do ty³u - ciœnieniowym).

Przyk³adowe zastosowania:

Podciœnienie:

- Kontrola czujników podciœnienia
- Kontrola zaworu recyrkulacji spalin
- Kontrola przepustnicy
- Kontrola regulatora ciœnienia paliwa
- Kontrola modulatora ciœnienia w automat.
skrzyniach biegów

- Kontrola wspomagania hamulców

Zawartoœæ dostawy:
Pompka podciœnieniowo/ciœnieniowa
Przewód plastikowy 0,5 m
Dwustronny sto¿ek mosiê¿ny
4 adaptery z tworzywa ( 6x4, 6x6, 6x8 i 6x10 mm)
Opakowanie (walizka) z tworzywa

Wymiary:
Pompka : 230 x 220 x 45 mm (ciê¿ar - 900 g)
Opakowanie: 380 x 280 x 90 mm

adaptery plastikowe pierœcieñ prze³¹czaj¹cy sto¿ek dwustronny

Ciœnienie:

- Kontrola uk³adu ch³odzenia
- Kontrola ciœnienia turbodo³adowania
- Kontrola zaworów odcinaj¹cych



Urz¹dzenie do podciœnieniowego nape³niania
samochodowych uk³adów ch³odzenia KVB 02.
Producent - Leitenberger Autotestgeräte GmbH (RFN).

Urz¹dzenie KVB 02 opracowano w celu wyeliminowania zatorów powietrznych
powstaj¹cych przy nape³nianiu samochodowych uk³adów ch³odzenia.

Zadaniem samochodowego
uk³adu ch³odzenia jest odbiór
i odprowadzanie ciep³a
wytwarzanego przez silnik.
Jeœli w uk³adzie ch³odzenia
znajduj¹ siê pêcherze powietrza,
to w miejscach tych ciep³o nie
jest prawid³owo odprowadzane.
Efekt ten szczególnie czêsto
wystêpuje w samochodach
najnowszej generacji, gdzie
ze wzglêdu na skomplikowany
kszta³t uk³adu ch³odzenia
powietrze nie zawsze mo¿e
wydostaæ siê góry.
Powietrze jest znacznie
gorszym przewodnikiem
ciep³a w porównaniu z p³ynem
i dlatego miejsca, gdzie w bloku
silnika pozosta³y pêcherze s¹ stale
przegrzewane.
Mo¿e doprowadziæ to do uszkodzenia uszczelki podg³owicowej, mikropêkniêæ oraz wczeœniejszego
starzenia materia³u.

Zalety wynikaj¹ce ze stosowania KVB 02:
- Nape³nienie uk³adu œwie¿ym p³ynem
bez pêcherzy powietrza (po naprawie
lub pierwsze nape³nienie)

- Równoczeœnie mo¿liwoœæ sprawdzenia
szczelnoœci uk³adu przy pomocy
zintegrowanego z urz¹dzeniem
vakuometru -1/0 bar

- Oszczêdnoœæ czasu - nie trzeba
odpowietrzaæ uk³adu

- Bardzo prosta obs³uga - szybki monta¿
i demonta¿

- Zasilanie sprê¿onym powietrzem
o ciœnieniu 6-12 bar

- Mo¿ne byæ te¿ zastosowane do
odpowietrzania dodatkowego ogrzewania

Przy pomocy KVB 02 wytwarzane jest w jeszcze nie nape³nionym uk³adzie ch³odzenia
podciœnienie. Jeœli podciœnienie utrzymuje siê przez okreœlony czas na sta³ym poziomie
(kontrola przy pomocy vakuometru), uk³ad jest szczelny i mo¿e byæ nape³niony.
Dok³adne (bez pêcherzy powietrza) nape³nienie odbywa siê przez zassanie p³ynu w miejsce
wczeœniej wytworzonego w uk³adzie podciœnienia.

Schemat pod³¹czenia KVB 02

KVB 02

do pojemnika
z p³ynem

do sieci
sprê¿onego
powietrza

zawory

dysza
Venturiego

sto¿ek uszczelniaj¹cy

zbiorniczek wyrównawczy lub wlew ch³odnicy



Tester ciœnieñ w mechanicznie i elektronicznie sterowanych
uk³adach wtrysku benzyny - LR180/2.
Producent - Leitenberger Autotestgeräte GmbH (RFN).

Zestaw umo¿liwia kontrolê nastêpujacych parametrów uk³adów wtryskowych:

1. Ciœnienia systemowego i steruj¹cego.
2. Maksymalnego ciœnienia pompy paliwowej.
3. Wydajnoœæ pompy paliwowej.
. Sprawdzenie regulatora ciœnienia paliwa.

5. Sprawdzenie utrzymywania ciœnieñ.
6. Lokalizacjê wycieków.
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Zalety:

zestaw 12 najczêœciej u¿ywanych
adapterów do samochodów
europejskich i japoñskich

adaptery (przy³¹cza) mocowane
do przewodów na szybkoz³¹cza

bardzo dobra czytelnoœæ dziêki
manometrowi o œrednicy 100 mm
i dok³adnej podzia³ce

�

�

�

W sk³ad zestawu wchodz¹:

- wysokiej jakoœci manometr z podwójn¹ skal¹ 0-10 bar chroniony os³on¹ gumow¹ -
wyposa¿ony w hak do mocowania,

- 3 wê¿e zakoñczone szybkoz³¹czami,
- 12 adapterów (DPAK 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21),
- zawór trójdro¿ny.
- ca³oœæ w estetycznej walizce z tworzywa sztucznego.

LR 180/2

Urz¹dzenie przeznaczone jest do samochodów europejskich oraz japoñskich
wyposa¿onych w mechaniczne lub elektroniczne systemy wtryskowe.



Zestaw do diagnostyki samochodowych uk³adów ch³odzenia LR 300.
Producent - Leitenberger Autotestgeräte GmbH (RFN).

Adaptery K22, K31, K32 oraz K38 otrzymujemy ³¹cz¹c przy³¹cze K23 z odpowiedni¹
redukcj¹:

K22 = K23 + redukcja oznaczona kolorem bia³ym
K31 = K23 + redukcja oznaczona kolorem ¿ó³tym
K32 = K23 + redukcja oznaczona kolorem zielonym (lub nie oznaczona kolorem)
K38 = K23 + redukcja oznaczona kolorem czerwonym

Zastosowanie odpowiednich przy³¹czy do poszczególnych modeli samochodów w.g.
za³¹czonej listy (Adapter Liste für Kühlsystemtester - za³¹cznik w kolorze czerwonym).

W sk³ad kompletu wchodzi profesjonalna pompka
ciœnieniowa z precyzyjnym manometrem, przewód
elastyczny oraz 7 przy³¹czy do ró¿nych marek
samochodów. Oferowane przy³¹cza obejmuj¹
wiêkszoœæ produkowanych samochodów
osobowych, a przewód elastyczny
umo¿liwia przeprowadzenie
sprawdzenia w pojazdach
o utrudnionym dostêpie do
wlewu uk³adu ch³odzenia.

Przeprowadzenie próby na zimnym silniku znacznie u³atwia lokalizacjê wycieku
poniewa¿ wydostaj¹ce siê krople p³ynu nie ulegaj¹ natychmiast odparowaniu.

Brak widocznego wycieku przy stwierdzonym spadku ciœnienia oznacza uszkodzenie
uszczelki podg³owicowej lub pêkniêcie g³owicy.

Próbê szczelnoœci uk³adu
wykonujemy ³¹cz¹c pompkê
ze zbiorniczkiem wyrównawczym
lub wlewem ch³odnicy i wytwarzajac
ciœnienie zalecane przez producenta danej
marki - zwykle 1-1,2 atm.
Jeœli w czasie kilkunastu minut zaobserwujemy
spadek ciœnienia na manometrze,
przystêpujemy do poszukiwania nieszczelnoœci.

LR 300



Tester uszczelki podg³owicowej LT 200.2
Producent - Leitenberger Autotestgeräte GmbH (RFN).

Tester s³u¿y do wykrywania uszkodzeñ uszczelki podg³owicowej oraz g³owicy
w silnikach spalinowych ch³odzonych p³ynem.

Sprawdzenie wykonujemy ³¹cz¹c urz¹dzenie nape³nione
p³ynem reakcyjnym z uk³adem ch³odzenia samochodu
(przez wlew do ch³odnicy lub zbiorniczka
wyrównawczego).
Do pod³¹czenia wykorzystujemy odpowiednie
dla danego modelu adaptery lub zestaw
sto¿ków gumowych.
Nastêpnie uruchamiamy silnik i obserwujemy
zachowanie p³ynu w komorach urz¹dzenia
(do testera doprowadzamy w ten sposób
gazy znajduj¹ce siê w uk³adzie ch³odzenia
nad p³ynem ch³odz¹cym).
Gazy spalinowe pojawiaj¹ siê w uk³adzie
ch³odzenia przy wyst¹pieniu uszkodzenia
uszczelki podg³owicowej lub g³owicy.

sygnalizuje to przez zmianê
zabarwienia p³ynu reakcyjnego
(reakcja chemiczna).

tylko

Tester LT 200.2

W silnikach benzynowych nastêpuje zmiana zabarwienia p³ynu z niebieskiego na ¿ó³te,
a w silnikach wysokoprê¿nych z niebieskiego na zielone.

Uwaga:
W przypadkach uszkodzeñ bardziej zaawansowanych wystarczy kilkakrotnie zassaæ gazy z
uk³adu ch³odzenia za pomoc¹ gruszki po³¹czonej z testerem, aby nast¹pi³o przebarwienie
p³ynu reakcyjnego.
P³yn reakcyjny (je¿eli nie zostanie zanieczyszczony p³ynem ch³odz¹cym lub w inny sposób),
po pewnym czasie - kilkanaœcie godzin, wraca do pierwotnego niebieskiego zabarwienia
i mo¿e byæ wykorzystany ponownie.

Parametry techniczne:

Wymiary H, D, S
Ciê¿ar
Zawartoœæ opakowania

: 170 / 90 / 75 mm
: 400 g
: Tester LT 200.2 + 250ml p³ynu reakcyjnego

LT 200.2



pomiary oparte na sprawdzonej technice
wykorzystuj¹cej zjawisko Halla
szeroki zakres pomiarowy od 0 do 3,5 mm
du¿a dok³adnoœæ pomiarów
przystosowany do pomiarów ci¹g³ych
brak wp³ywu wstrz¹sów na pomiary
odporna na œcieranie i amortyzowana rubinowa
g³owica pomiarowa
praktyczne wg³êbienie na g³owicy w kszta³cie V
u³atwiaj¹ce pomiary na powierzchniach zakrzywionych.
ostrze¿enie optyczne przy pomiarach poza
maksymalnym zakresem pomiaru.
manualne lub automatyczne w³¹czanie
i wy³¹cznie urz¹dzenia.

prosta obs³uga poprzez menu
czytelny wyœwietlacz ciek³okrystaliczny LED
dostawa w opakowaniu ochronnym z wbudowan¹
p³ytk¹ zeruj¹c¹, instrukcja obs³ugi + bateria

Wyposa¿enie dodatkowe:
z³¹cze RS 232
8192 miejsc pamiêci podzielnych na max 999 bloków
oprogramowanie z funkcjami statystycznymi + kabel
do komputerów PC.
mini drukarka do wydruku danych na miejscu.
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Urz¹dzene s³u¿y do nieniszcz¹cego pomiaru gruboœci pow³ok niemagnetycznych takich jak:
lakiery, tworzywa sztuczne, chrom, miedŸ, cynk, emalia, i.t.p. na pod³o¿ach z ¿elaza i stali
oraz wszystkich pow³ok izoluj¹cych n.p. z lakieru, tworzyw sztucznych, papieru, szk³a,
gumy etc. na miedzi, aluminim, mosi¹dzu i stalach szlachetnych.

Miernik gruboœci pow³oki (lakieru) SAL D3

Rodzaj pod³o¿a:
Automatyczne prze³¹czanie zakresu pomiarowego:

metale ferromagnetyczne oraz nie ferromagnet.

0 - 3500 m

od 0,00 - 999 m w m
od 1,00 - 3,50 mm w mm

0.1 m w zakresie 0,0 - 99,9 m

1 m w zakresie 100 - 999 m
0.01 mm w zakresie 1,00 - 3,50 mm

± (1 m +2%) dla przedzia³u 0 - 1000 m

± 3,5% dla przedzia³u 1001 - 3500 m

± 1,0 m
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Specyfikacja techniczna:

Najmniejsza powierzchnia pomiarowa:
Najmniejszy promieñ krzywizny:

Najmniejsza gruboœæ pod³o¿a:
Zakres temperatur:

Wyœwietlacz:
Sonda:

Zasilanie:
Wymiary:

Waga:

10 x 10 mm
wklês³y 5 mm
wypuk³y 30 mm
Fe: 0,20 mm lub nie Fe: 0,05 mm
przechowywanie:
-10° C do 60° C
praca:

0° C do 60° C
4-miejscowy ciek³okrystaliczny LCD
jednopunktowa
bateria blokowa 9V alkaliczna
ca. 118 x 58 x 38 mm
z bateri¹ ca. 150 g

Tolerancja podstawowa:

Powtarzalnoœæ pomiaru:

Rozdzielczoœæ:

Zakresy pomiarowe:

Opis parametrów urz¹dzenia:

SAL D3 ComBi



szeroki zakres pomiarowy od 0 do 5 mm
du¿a dok³adnoœæ pomiarów
przystosowany do pomiarów ci¹g³ych
brak wp³ywu wstrz¹sów na pomiary
odporna na œcieranie i amortyzowana rubinowa
g³owica pomiarowa
praktyczne wg³êbienie na g³owicy w kszta³cie V
u³atwiaj¹ce pomiary na powierzchniach zakrzywionych.
ostrze¿enie optyczne przy pomiarach poza
maksymalnym zakresem pomiaru.
komfortowa obs³uga jedn¹ rêk¹ dziêki konstrukcji
z zintegrowan¹ sond¹ pomiarow¹.
manualne lub automatyczne w³¹czanie
i wy³¹cznie urz¹dzenia.

prosta obs³uga poprzez menu
czytelny wyœwietlacz ciek³okrystaliczny LED
dostawa w opakowaniu ochronnym z wbudowan¹
p³ytk¹ zeruj¹c¹, instrukcja obs³ugi + bateria

Wyposa¿enie dodatkowe:

z³¹cze RS 232
8192 miejsc pamiêci podzielnych na max 999 bloków
oprogramowanie z funkcjami statystycznymi + kabel
do komputerów PC.
mini drukarka do wydruku danych na miejscu.
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Urz¹dzene s³u¿y do nieniszcz¹cego pomiaru gruboœci pow³ok niemagnetycznych takich jak:
lakiery, tworzywa sztuczne, chrom, miedŸ, cynk, emalia, i.t.p. na pod³o¿ach z ¿elaza i stali.

Miernik gruboœci pow³oki (lakieru) SAL D4

Rodzaj pod³o¿a:
Automatyczne prze³¹czanie zakresu pomiarowego:

metale ferromagnetyczne (¿elazo, stal)

0 - 5000 m

od 0,00 - 999 m w m
od 1,00 - 5,00 mm w mm

0.1 m w zakresie 0,0 - 99,9 m

1 m w zakresie 100 - 999 m
0.01 mm w zakresie 1,00 - 5,00 mm

± (1 m +2%) dla przedzia³u 0 - 1000 m

± 3,5% dla przedzia³u 1001 - 5000 m

± 1,0 m
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Specyfikacja techniczna:

Najmniejsza powierzchnia pomiarowa:
Najmniejszy promieñ krzywizny:

Najmniejsza gruboœæ pod³o¿a:
Zakres temperatur:

Wyœwietlacz:
Sonda:

Zasilanie:
Wymiary:

Waga:

10 x 10 mm
wklês³y 5 mm
wypuk³y 30 mm
Fe: 0,20 mm
przechowywanie:
-10° C do 60° C
praca:

0° C do 60° C
4-miejscowy ciek³okrystaliczny LCD
jednopunktowa
bateria blokowa 9V alkaliczna
ca. 118 x 58 x 38 mm
z bateri¹ ca. 150 g

Tolerancja podstawowa:

Powtarzalnoœæ pomiaru:

Rozdzielczoœæ:

Zakresy pomiarowe:

SAL D4

Opis parametrów urz¹dzenia:



Kasownik SIR VI-2000.

Audi A2, A3, S3, A4, S4, RS2, RS4, A6, S6, A8, S8, TT, VW Golf IV, Beetle,
Sharan, Passat, Lupo, Bora, Caddy, T4, Polo; Seat Arosa, Ibiza, Cordoba,
Toledo, Leon; Skoda Oktavia, Fabia; Ford Galaxy.

Urz¹dzenie SIR VI-2000 s³u¿y do programowania nowych okresów serwisowych oraz
wygaszania kontrolki airbag w nastêpuj¹cych samochodach:

Na desce rozdzielczej wyœwietlana jest
informacja o brakuj¹cym przegl¹dzie.

Wyœwietlany symbol jest identyczny z
jednym z oznaczeñ namalowanych na
obudowie SIR VI-2000.

Aby zaprogramowaæ nowy okres nale¿y pod³¹czyæ urz¹dzenie do gniazda diagnostyki
pok³adowej samochodu (OBD2), wybraæ odpowiedni program, w³¹czyæ zap³on i nacisn¹æ
przycisk memo/save (- nieco bardziej z³o¿ona jest procedura przy programowaniu longlife).

Przy pomocy SIR VI-2000 mo¿na
zaprogramowaæ nastêpuj¹ce okresy
miêdzyobs³ugowe:
('94 - 6/99)

Oil wymiana oleju 15000 km
IN1 przegl¹d 1 30000 km

lub 365 dni
IN2 przegl¹d 2 30000 km

lub 730 dni
Wyœwietlacz w samochodzie:
"Service jetzt"
IN1/IN2 "Service in ..."

15000 km
i 365 dni

Longlife: (okresy miêdzyobs³ugowe
wyd³u¿one)

(6/99 ) Wyœwietlacz w samochodzie):
"Service jetzt"
"Service in ..."

- szczegó³y w instrukcji obs³ugi

�



Kasownik kontrolki inspekcji i airbag SIR VII - 2000.

Urz¹dzenie s³u¿y do zaprogramowanie
nowego okresu serwisowego
w nastêpuj¹cych samochodach:

Opel Astra od 1998
Opel Zafira od 1998
Opel Corsa od 2000

przez gniazdo OBD-II.

Na wyœwietlaczu przebiegu dziennego
sygnalizowany jest brakuj¹cy przegl¹d.
Przy pomocy SIR VII mo¿na
zaprogramowaæ nastêpuj¹ce
okresy miêdzyobs³ugowe:

Insp 15000 km 365 dni

Insp 15000 km 182 dni

Insp 30000 km 365 dni Longlife

Instrukcja obs³ugi:

1. Wy³¹czyæ zap³on.
2. Wtyczkê urz¹dzenia wetkn¹æ w

gniazdo diagnostyki pok³adowej samochodu.
3. Wybraæ program (przyciskiem program).

Wskazanie kontrolki w samochodzie:

INSP

INSP

INSP

Mo¿liwoœæ zaprogramowania
przy u¿yciu SIR VII - 2000

15 000 km 365 dni
15 000 km 182 dni
30 000 km 365 dni Longlife

4. W³¹czyæ zap³on (nie uruchamiaæ silnika). Programowanie jest mo¿liwe tylko
przy w³¹czonym zap³onie.

5. Krótko nacisn¹æ przycisk speichern /save/memo. Wybrana wczeœniej kontrolka ( pkt.3.)
gaœnie na ok. 10 s. i zapala siê ponownie. Zap³on wy³¹czyæ. Wtyczkê wyci¹gn¹æ.

6. Zap³on w³¹czyæ (kontrolka wykasowana). Zap³on wy³¹czyæ.



Pompka ciœnieniowa TVU 138/3.
Producent - Leitenberger Autotestgeräte GmbH (RFN).

Je¿eli korek ch³odnicy lub zbiorniczka wyrównawczego znajduje sie w miejscu trudno-
dostêpnym mo¿na zastosowaæ elastyczny przewód przed³u¿ajacy o oznaczeniu FZ100K.

Dodatkowo przy pomocy testerów TVU138/.. mo¿emy sprawdzaæ oryginalne korki uk³adu
ch³odzenia po zastosowaniu odpowiedniego do typu samochodu przy³¹cza DS..

Tester TVU138/3 s³u¿y do sprawdzania szczelnoœci samochodowych
uk³adów ch³odzenia.

Próbê szczelnoœci wykonujemy ³¹cz¹c pompkê
ze zbiorniczkiem wyrównawczym lub wlewem
ch³odnicy i wytwarzaj¹c ciœnienie zalecane przez
producenta danej marki pojazdu.
Do pod³¹czenia wykorzystujemy przy³¹cze typu
K.. odpowiednie do danego modelu samochodu
lub przy³¹cze uniwersalne UA50.

Jeœli po up³ywie kilkunastu minut obserwujemy
spadek ciœnienia na manometrze,
przystêpujemy do poszukiwania nieszczelnoœci.

Mo¿liwoœæ przeprowadzenie próby przy zimnym
silniku znacznie u³atwia lokalizacjê wycieku,
poniewa¿ wydostaj¹ce siê krople p³ynu nie
ulegaj¹ natychmiastowemu odparowaniu.

Tester wyposa¿ony jest w zaworek do
spuszczania ciœnienia z uk³adu umiejscowiony
pod manometrem - znacznie u³atwiaj¹cy obs³ugê
urz¹dzenia.

Uwaga:

* Proszê zachowaæ ostro¿noœæ przy gor¹cym uk³adzie ch³odzenia.
* Przed zdjêciem testera (od³¹czeniem od uk³adu) wyrównaæ ciœnienia naciskaj¹c zaworek.



Adapter (przy³¹cze uniwersalne) UA 50.
Producent - Leitenberger Autotestgeräte GmbH (RFN).

Przy³¹cze s³u¿y do po³¹czenia ciœnieniowego
testera uk³adu ch³odzenia TVU138/.. ze
zbiorniczkiem wyrównawczym.

Obszar zastosowania adapteru UA 50
obejmuje otwory o œr. od 20 do 41 mm,
dziêki czemu przy³¹cze to mo¿na stosowaæ
do ³¹czenia z uk³adami ch³odzenia prawie
wszystkich samochodów osobowych.

Specjalna konstrukcja oraz odpowiedni
materia³ pozwalaj¹ na bezpieczne i
niezawodne po³¹czenie z uk³adem
ch³odzenia.

Przebieg mocowania:

trzymaj¹c za trzpieñ gumowy i przekrêcaj¹c
równoczeœnie oba ko³a w prawo osi¹gamy
zmianê kszta³tu gumy i zwiêkszenie œrednicy
trzpienia.

po wstêpnym dopasowaniu do otworu (doci¹gamy) przekrêcaj¹c górne ko³o wzglêdem dolnego,
powoduje to dodatkow¹ deformacjê uszczelnienia i pewne umocowanie adapteru w otworze.

�

�

Uwaga:

* otwór i guma przy³¹cza nie mog¹ byæ zanieczyszczone pozosta³oœciami oleju, glikolu etc.,
w przypadku zabrudzenia najlepiej zmyæ benzyn¹.

* po przeprowadzeniu sprawdzenia nale¿y odci¹¿yæ gumê uszczelniaj¹c¹ (powrót do
pozycji wyjœciowej).

4.01 cm



Podciœnieniowe urz¹dzenie do odpowietrzania hamulców UN 05.
Producent - Leitenberger Autotestgeräte GmbH (RFN).

UN 05 s³u¿y do odpowietrzania samochodowych hamulców hydraulicznych
przy wykorzystaniu sprê¿onego powietrza z sieci warsztatowej.

Urz¹dzenie pod³¹czane jest z jednej
strony do sieci sprê¿onego powietrza
(dla wytworzenia w zbiorniku UN 05
podciœnienia) z drugiej strony ³¹czone
jest z odpowietrznikiem hamulcy
(przy kole).
Podciœnienie panuj¹ce w zbiorniku
wysysa z uk³adu p³yn hamulcowy,
bez koniecznoœci “pompowania”
peda³em hamulca.
UN 05 sprawdza siê równie¿
w systemach z ABS - w takim
przypadku nale¿y nacisn¹æ
w czasie odpowietrzania
peda³ hamulcowy dla otwarcia
zaworów systemu ABS.

Wyposa¿enie dodatkowe UNFB 03:

Zasobnik do uzupe³niania p³ynu
hamulcowego w zbiorniczku.
Mo¿e byæ osadzany bezpoœrednio
na zbiorniczku p³ynu hamulcowego
lub zawieszany na masce silnika.
Nastêpuje automatyczne zatrzymanie
zasilania p³ynem gdy zbiorniczek jest
pe³ny.

UN 05

UNBF 03


