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Uw voordeel:
Innovatieve oplossingen waarmee u een 
winstgevende extra service biedt. Zeker de 
moeite waard!

VERKOOPBOOSTER VOOR 
AIRCOSERVICE:  
ONTDEK VERBORGEN SALES-
POTENTIEEL.
Langere onderhoudsintervallen, stagnerend werkplaatsgebruik en 
moordende concurrentie: het is hoog tijd om nieuw salespotentieel 
in uw werkplaats aan te boren.

Aircoservice is niet alleen bijzonder winstgevend voor u, het ver-
hoogt ook de klanttevredenheid en zorgt ervoor dat uw klanten 
blijven terugkomen. Regelmatig onderhoud van het aircosysteem 
in de wagen van uw klant beschermt het systeem en verbetert de 
samenwerking met uw bedrijf. De doelgroep komt bijna volledig 
overeen met uw klantenbestand, want airconditioning wordt tegen-
woordig standaard voorzien. Het is dus een goede extra bron van 
inkomsten. Wij bieden innovatieve oplossingen en een uitstekende 
service voor het onderhoud van aircosystemen, alsook een ruim 
assortiment aircoserviceapparaten en toebehoren.

In deze brochure tonen we u hoe wij u kunnen helpen bij het on-
derhoud van aircosystemen, zodat u uw klanten de best mogelijke 
service kunt bieden.

Hebt u nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met 
uw salesverantwoordelijke.
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De perfecte extra service met innovatieve oplossingen.

Elk voertuig heeft regelmatig een onderhoudsbeurt nodig.  Met aircoservice controleert u of het 
aircosysteem nog goed werkt.1 | AIRCO CONTROLEREN AI
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CONTROLE IN WERKPLAATS VAN 5 M²

 ALLES-IN-EENSERVICE 

AIRCOSERVICE-
APPARAAT

EVAPOMAT &
TOEBEHOREN

VERBRUIKS-
MATERIAAL

SERVICE- EN MARKETING-
ONDERSTEUNING

(GARANTIE / ONDERSTEUNING)

KLANT
 SERVICE

 WINSTGEVENDHEID

 VEILIGHEID/VERTROUWEN

 ALS PARTNER
 DIFFERENTIATIE

 LOYALITEIT

 CONCURRENTIE

+ +

5M² SERVICE

UW AIRCO-
WERKPLAATS



De Coolius is gebruiksvriendelijk, mobiel en efficiënt. Hij combineert een innovatieve technische uitrusting met een baanbrekend design.

Met de Coolius A10/A50 kunt u volautomatisch airco-onderhouds-
beurten uitvoeren met het koudemiddel R134a bij personenwagens,
bestelwagens, bedrijfsvoertuigen en bouw- en landbouwvoertuigen.

Coolius A10 | Art.nr W050 101 000
Coolius A50 | Art.nr W050 105 000

Met de Coolius Y10/Y50 kunt u volautomatische airco-onderhouds-
beurten uitvoeren bij personenwagens met het nieuwe koudemiddel
R-1234yf.

Coolius Y10 | Art.nr W050 111 000
Coolius Y50 | Art.nr W050 115 000

Coolius Y50A-analyser voor volautomatische aircoservice met het
koudemiddel R1234yf met geïntegreerd apparaat voor koudemidde-
lanalyse. Geschikt voor hybride- en elektrische voertuigen.

Coolius Y50A | Art.nr W050 115 020

Innovatieve data-input

         

 Vergrendeling

                    

Elektrische en                
hybride voertuigen
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PERFECTE AIRCOSERVICE
5 m2 Concept Premium
Omschrijving Art.nr Aantal
Snelfrees 0714 42 07 1

Pijpsnijder compact, 3-16 mm 0714 551 117 1

Pijpsnijder compact, 3-30 mm 0714 551 127 1
Binnen- en buitenfrees voor koper, aluminium en zacht staal 0714 91 20 1
Binnen- en buitenfrees voor koper, staal, kunststof en inox 0714 91 21 1
Infrarood laser-temperatuurmeter 0715 53 110 1
Gasdetectietoestel 0715 53 260 1
Contrastbril, geel 0764 000 103 1
Ontgrendelgereedschap voor veerringen, Opel 0764 000 335 1
Ontgrendelgereedschap voor veerringen, Volkswagen 0764 000 337 1
Elektronische koudemiddellekzoeker 0764 000 700 1
UV LED-zaklamp 0827 807 201 1
Lekzoeker Plus, 400 ml 0890 27 6
Airco lekzoekadditief Premium, 240 ml 0892 764 034 1
POE-olie, 210 ml 0892 764 045 1
Universele compressorolie, 1 l 0892 764 123 1
Airco desinfectiespray, 300 ml 0893 764 15 6
Geurverwijderaar Quick Fresh Turbo, 40 ml 0893 764 640 6
Veiligheidsbril Fornax Plus, helder 0899 102 242 1
Beschermingshandschoenen chemicaliën, vinyl, maat 10 0899 430 1
Wegwerphandschoenen nitriel, zwart, maat L 0899 470 102 100
Assortiment aircoventielen, universeel 5964 076 400 1

Assortiment airco-afdekkappen, universeel 5964 076 401 1

Aircogas R134a, 15 kg 0892 764 018 1

OF
Aircogas R1234yf, 5 kg 0892 123 405 1

5 m2 Concept Basic
Omschrijving Art.nr Aantal
Infrarood laser-temperatuurmeter 0715 53 110 1
Contrastbril, geel 0764 000 103 1
UV LED-zaklamp 0827 807 201 1
Lekzoeker Plus, 400 ml 0890 27 6
Airco lekzoekadditief Premium, 240 ml 0892 764 034 1
POE-olie, 210 ml 0892 764 045 1
Universele compressorolie, 1 l 0892 764 123 1
Airco desinfectiespray, 300 ml 0893 764 15 6
Geurverwijderaar Quick Fresh Turbo, 40 ml 0893 764 640 6
Beschermingshandschoenen chemicaliën, vinyl, maat 10 0899 430 1

Wegwerphandschoenen nitriel, zwart, maat L 0899 470 102 1

Aircogas R134a, 15 kg 0892 764 018 1

OF
Aircogas R1234yf, 5 kg 0892 123 405 1

A10 A50 Y10 Y50 Y50A 
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DE CONTROLE
Functionele test van het aircosysteem

Gebruik onze digitale led-thermometer | Art. nr: 0764 000 013 om te contro-
leren of het aircosysteem naar behoren koelt.

Stel de airconditioner in op het maximale koelvermogen en de blazer op het hoogste 
niveau. De motor van de wagen dient te draaien.

Naast de functionele test kan een geurtest aantonen 
of het systeem schoon is.

Visuele inspectie van het aircocircuit onder de motorkap
Als het koelvermogen ondermaats is, scant u vervolgens het aircocircuit onder de motorkap met onze uv-ledlamp 

| Art.nr: 0827 807 201 om mogelijke lekken op te sporen. Gebruik hierbij ook de contrastbril 

| Art.nr: 0764 000 103.

Als u zeker wilt weten of en wanneer er voor het laatst een uv-additief in het aircocircuit 
is gegoten, geven onze stickers snel de nodige informatie: Onderhoudssticker | 
Art.nr: 0764 000 400 of Klantenservicesticker | Art.nr: 0824 010 045.
Om zelfs de kleinste lekken snel en efficiënt te vinden, spuit u gewoon vanaf ong. 40 
cm de Lekdetector Plus | Art.nr 0890 27 op de delen van het aircosysteem die 
onder druk staan. 
Als er ergens een lek is, ziet u op deze plek bubbels verschijnen. Als u vermoedt dat er 
microlekken zijn, hou de bespoten zone dan even in de gaten. 

Spoel daarna alle onderdelen af met water.
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DE CONTROLE Geschikte slangen voor onze manometerbrug

Service-snelkoppeling HP 1/4 IN 0764 000 154

Service-snelkoppeling HP 3/8 IN 0764 000 160

Snelkoppeling LP 1/4 IN 0764 000 153

Snelkoppeling LP 3/8 IN 0764 000 165

Druktest

Met onze manometerbrug | Art.nr: 0764 000 017 test u de bedrijfsdruk van 
de airconditioner.  Hiervoor is geen aircoservice nodig.

Lagedrukzijde Hogedrukzijde Temperatuur perslucht cen-
trale uitlaatstuk Mogelijke oorzaken

gelijk aan tegenoverliggende zijde gelijk aan tegenoverliggende zijde bijna kamertemperatuur fout in airco / luchtcompressor defect / systeem niet consistent

normale druk / soms te laag normale druk / soms te laag te hoog of schommelend geen doorgang bij expansieventiel

schommelend schommelend schommelend defecte compressor / expansieventiel werkt niet correct

normaal te hoog ondermaatse koeling Controleer de condensor! Verstopt? Controleer de filter/droger

te hoog normaal of te hoog hoger toevoerslang of expansieventiel vernauwd

vrij laag vrij laag te hoog te weinig koelmiddel / verdamper defect

normaal tot schommelend normaal tot schommelend te hoog controleer expansieventiel - mogelijk defect / vocht in het systeem

te laag te laag bijna kamertemperatuur te weinig koelmiddel / verdamper defect

normaal normaal hoger dan doelwaarde mogelijk te veel olie in het systeem

te hoog te hoog bijna kamertemperatuur de compressor draait zwaar, controleer het aircosysteem, controleer de 
condensor van de motorventilatie 

te hoog te laag bijna kamertemperatuur defecte compressor / expansieventiel werkt niet correct

Voor voertuigen met een vaste gasklep kan een Orifice Tube aan de oorzaak liggen bij het expansieventiel!
Als er een probleem is met de vaste gasklep is de lage druk meestal te hoog en ligt de hoge druk rond de normale waarde.
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PERFECTE AIRCOSERVICE
KOELMIDDEL
R1234YF

Slimme koelmiddelanalyse
Intern systeem met een duidelijke weergave die de ingrediëntensamenstelling van het 
geanalyseerde koelmiddel documenteert.
Het intelligente drievoudige filtersysteem zorgt ervoor dat er geen olie samen met het 
koelmiddel in de leidingen van de analysator terechtkomt, wat de onderhoudskosten 
aanzienlijk vermindert.

Slimme documentatie
Documentatie van afzonderlijke services en evaluatie van het totale koelmiddelverbruik. 
Deze gegevens kunnen via een USB-interface worden geëxporteerd.

Slim emissiearm concept
De innovatieve procedure om afvalolie af te voeren zorgt voor een uiterst laag koelmid-
delverlies.

Slimme toegang
Dankzij een persoonlijk wachtwoord krijgen alleen bevoegde personen toegang.

OPMERKING:
Alle werknemers die onderhouds- of herstellingswerken aan airconditioners uit-
voeren, moeten over een geldig bekwaamheidsbewijs beschikken. Würth biedt 
hiervoor de perfecte opleiding aan. Maak via uw Würth contactpersoon een 
afspraak in uw buurt.

1 | Eerst sluit u het aircoserviceapparaat 
aan op de lage- en hogedrukaanslui-
tingen van het aircosysteem (AC) in de 
wagen. 

2 | Daarna selecteert u de 'automatische 
modus'. 

Innovatieve gegevensinvoer met Coolius-
Select, gemakkelijk navigeerbaar menu 

en bediening met een centrale 
navigatieknop.

  Documentatie van de aircoservice, 
hier bijvoorbeeld COOLIUS Y50A

A

Aansluiten. Klaar.  De tevredenheid van uw klant, volautomatisch.

Met WOW! en het aircoserviceapparaat Coolius Y50A | Art.nr: W050 115 020beschikt u over alle nodige 
functies om in overeenstemming met de regelgeving te werken.

Meer informatie over de 
COOLIUS Y50A en andere 
aircoserviceapparaten van 
WOW! vindt u op: 
www.wow-portal.com.
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 3 | De automatische modus zuigt het 
koelmiddel uit het systeem, maakt het air-
cosysteem luchtledig en vult automatisch 
olie, uv-middel en koelmiddel bij. 

4 | Aan het einde van de automatische 
aircoservice worden de waarden van de 
respectievelijke stappen opgeslagen en 
geprint in een rapport dat rechtstreeks uit 
het aircoserviceapparaat komt. 

5 | Daarna controleert u de koel-
prestaties opnieuw met de digitale 
led-thermometer | Art.nr: 0764 
000 013.

PERFECTE AIRCOSERVICE AIRCO-OLIËN TIP!
Onze POE-olie 100 | Art.nr: 
0892 764 045 is geschikt voor 
elektrische en hybridevoertuigen.

TIP!
Dankzij de automatische reiniging 
tijdens de cyclus van het airco-
serviceapparaat staat de Coolius 
Y50A meteen klaar voor de vol-
gende onderhoudsbeurt, ongeacht 
het type wagen.

OPMER-
KING:
Vul slechts de hoeveelheid olie bij 
die door de machine is opgezo-
gen.

TIP!
De monteur kan op de sticker in de 
auto zien hoeveel gram koelmiddel 
de airconditioner moet bevatten.

Multigrade-compressorolie Pro | Art.nr: 0892 764 123 
POE-olie 100 | Art.nr: 0892 764 045 
PAG-olie 46 | Art.nr: 0892 764 025
PAG-olie 100 | Art.nr: 0892 764 026
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HET AIRCOSERVICEAPPARAAT VULLEN
Würth biedt de juiste producten om uw aircoserviceapparaat te vullen.
Afhankelijk van het type zijn de apparaten uitgerust met een of twee reservoirs voor verse olie en een 
reservoir voor uv-additieven.

Premium uv-lekzoekadditief | Art.nr: 0892 764 034 

POE-olie 100 | Art.nr: 0892 764 045 

PAG-olie 100 | Art.nr: 0892 764 026 
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2 | LEKDETECTIE

De perfecte producten om lekken op te sporen.

Würth biedt verschillende hulpmiddelen om elk lek op te sporen.
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LEKDETECTIE

Bij de volgende aircocontrole kunt u het systeem eenvoudig en snel controleren met de uv-lek-
zoeklamp 12 V / DC 100 W | Art.nr: 0964 764 009.

Vier adapters voor 1234yf:

Service-snelkoppeling HP 1/4 IN 0764 000 154

Service-snelkoppeling HP 3/8 IN 0764 000 160

Snelkoppeling LP 1/4 IN 0764 000 153

Snelkoppeling LP 3/8 IN 0764 000 165

Andere producten:

Adapter K 0764 000 111

Adapter S 0764 000 112

Met de producten van Würth kunt u probleemloos lekken opspo-
ren zonder aircoserviceapparaat.
Schroef gewoon het airco-lekzoekadditief | Art.nr: 0892 764 010 op de adapter | Art.nr: 
0764 000 114 en spuit het in het systeem met het vulpistool | Art.nr: 0891 764 010 De volledige 
inhoud van de cartridge wordt vervolgens via de lagedrukzijde in het aircocircuit gespoten.

TIP!
Nog een snelle, gemakkelijke ma-
nier om koelmiddellekken in het 
aircocircuit te vinden: onderzoek 
alle onderdelen met de koelmid-
dellekzoeker | Art.nr: 0764 
000 700.
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FORMEERGASTEST FORMEERGASTEST
Testen wordt gemakkelijk met de formeergasset 
van Würth. 

Eerst wordt het aircosysteem leeggemaakt en vacuüm gezogen met het aircoserviceap-
paraat.

Daarna wordt het formeergas op de hoge- of lagedrukzijde aangesloten via de 
stikstofdrukverlager | Art.nr: 0764 000 800. Aan de andere kant sluit u de 
manometerbrug | Art.nr: 0764 000 017 aan. 

De druk wordt ingesteld op 5 bar. Als de manometerbrug 5 bar aangeeft, is de gas-
druk in het aircosysteem correct.

Nu kunt u beginnen met het detectieproces. Controleer alle onderdelen van de aircon-
ditioner met de gasdetector | Art.nr: 0715 532 60. 

Na de test laat u het formeergas veilig ontsnappen door de cilinderklep te openen.

TIP!
Voer het gasdetectieproces ook in 
de wagen uit.

Stikstofdrukverlager 0764 000 800

Stalen cilinderhouder 0764 000 565

Gasdetector 0715 532 60

Druktestventiel 0764 000 802

Manometerbrug 0764 000 017

Drukverlager-manometer 0984 018 030

Slangenpakket voor druktestventiel 0764 000 804
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Preventie door perfectie.

Würth biedt de ideale producten om microlekken in aircosystemen 

preventief te verzegelen.
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3 | PREVENTIE
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PREVENTIE
Optie 1

Stel een vacuümfase van 20 minuten in op het aircoserviceapparaat, koppel het apparaat los, sluit de Aircolekstop Plus aan op de 
lagedrukzijde en vul het aircocircuit met de inhoud van de bus.

Aircolekstop Plus | Art.nr: 0892 764 776 Er is ook een adapter die geschikt is om het systeem te vullen met lekstopaddi-
tief | Art.nr: 0764 001 234 voor R1234YF.  De juiste adapter wordt met de doos meegeleverd.

Optie 2

Sluit het airco-lekzoekadditief | Art.nr: 0892 764 500 aan op de adapter | Art.nr: 0764 000 118,
steek dit in het extrusiehulpmiddel en spuit het in het koelsysteem via de hogedrukzijde terwijl de motor uit staat.

Ook verkrijgbaar als  set | Art.nr: 0964 764 025.

Nadat u het aircocircuit hebt gevuld, zet u de wagen aan en laat u het aircosysteem 
ongeveer 30 minuten lang werken.



WÜRTH PERFECT CARE30 31

Perfect fris.

Würth biedt de juiste producten voor een perfecte reiniging en unieke 
frisheid, en dat in drie niveaus. 4 | DESINFECTIE EN REINIGING DE
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DESINFECTIE EN REINIGING
NIVEAU 1  

AC Fresh and Easy

Onze AC Fresh & Easy-producten elimineren snel, eenvoudig en efficiënt geurtjes in de wagen 
en in het aircosysteem zonder dat u de verdamper en het interieur moet demonteren.

Onze geurverwijderaar Quick Fresh Turbo | Art.nr: 0893 764 640 pakt hinderlijke 
geurtjes aan. 

Quick Fresh Turbo | Art.nr: 0893 764 640 

▸ Bestrijdt hinderlijke geurtjes 
▸ Langdurig effect
▸ Het gebied na gebruik enkele minuten goed ventileren.
▸ Geen ingewikkelde demontage van de verdamper en het auto-interieur
▸ Geen extra handleiding nodig voor specifieke processtappen
▸ Er dient op alle oppervlakken vooraf te worden getest, vooral op lichte oppervlakken.

Voorspelbare hoeveelheden: één bus per toepassing.

Eén bus per beurt

Onze geurverwijderaar Quick Fresh Turbo | Art.nr: 0893 764 640 is bedoeld 
voor eenmalig gebruik (één bus per toepassing), waardoor u moeiteloos de nodige 
hoeveelheid berekent. 

Sedans:
Zet de wagen uit en spuit een volledige bus in het auto-interieur door de geopende 
bestuurdersdeur. Sluit de deur en laat de spray ongeveer 5-10 minuten inwerken. Na 
deze wachttijd opent u de bestuurders- en passagiersdeur en laat u de wagen goed 
ventileren.

Stationwagens/bestelwagens:
Spuit de bus door de geopende achterdeur naar de voorkant van de wagen en sluit 
de achterdeur. Volg daarna de hierboven beschreven stappen.

OPMERKING:
▸   Alle elektrische apparatuur moet uit-

geschakeld zijn tijdens het gebruik en 
ontstekingsbronnen moeten worden 
vermeden.

▸   Ventileer de ruimte enkele minuten gron-
dig na gebruik. 

▸   Rook meteen na gebruik niet in de auto. 
▸   Gebruik slechts één bus per toepas-

sing. 
▸   Voor steeds een voorafgaande test uit, 

zeker op lichte oppervlakken. 

OPMERKING:
Tijdens het gebruik van dit product mogen er 
geen personen in de wagen aanwezig zijn.
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DESINFECTIE EN REINIGING
NIVEAU 2 

AC PLUS

AC PLUS - doelgerichte, langdurige werking
en reiniging tot aan de bron.

EVAPOmat® 
Art.nr: 0964 764 400

EVAPOmat® 

om onaangename geurtjes in de wagen te elimineren.
EVAPOmat® verstuift reinigings- en geurbestrijdingsstoffen met een ultrasone cel.

Elimineert onaangename geurtjes op een betrouwbare manier.

Voeg de actieve stof eenvoudig toe aan de verstuiver.
▸ Praktisch
▸ Gebruiksvriendelijk
▸ Tijdbesparend, robuust, onderdelen van topkwaliteit
▸ Lange levensduur van het apparaat
▸ Uiterst betrouwbaar
▸ Gemakkelijk te herstellen 

Voor een optimale reiniging adviseren we 
EVAPO® Fresh | Art.nr: 0893 139 3 of 0893 139 100. 

NIVEAU 3  

AC Premium 

Desinfecteer, reinig, bescherm!

Aircodesinfectiespray| Art.nr: 0893 764 15

AC Premium 

Desinfecteer, reinig, bescherm!

Wilt u meer doen dan alleen maar geurtjes verwijderen? Met 
onze aircodesinfectiespray| Art.nr: 0893 764 15 desin-
fecteert, reinigt en beschermt u het aircosysteem. 

Breng het product rechtstreeks aan op de warmtewisselaar van het 
aircosysteem met de extra lange slang en het special mondstuk om 
betrouwbaar ziektekiemen, bacteriën en schimmels te verwijderen.
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Zorgeloze aircoservice.

Vervolledig uw aircoservice met onze toebehoren om uw klanten het complete pakket aan te 
bieden. Zo trekt u niet alleen meer klanten aan, maar blijven uw huidige klanten ook terugko-
men en verhoogt u de klanttevredenheid.5 | TOEBEHOREN TO

EB
EH

OR
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BESCHERMING 
Recycle Guard
Art.nr: 0764 000 550

Bescherm uw aircoserviceapparaat tegen verontreiniging met uv-contrastmiddelen, 
lekstopmiddelen en meer.

▸ Scheidt en verzamelt smeer- en contrastmiddelen
▸ Gemakkelijke verwijdering van verzameld vuil
▸ Geschikt voor alle R134a-systemen
▸ Snelle filtervervanging
▸ Geïnstalleerde filtercartridge is ontworpen om meerdere keren te gebruiken
▸ Montage tussen wagen en recyclagestation
▸ Optioneel bijpassend slangenpakket (ND of HD)

Filter voor Recycle Guard | Art.nr: 0764 000 555

Slangenpakket ND voor Recycle Guard | Art.nr: 0764 000 552

Slangenpakket HD voor Recycle Guard | Art.nr: 0764 000 551

OPMERKING:
Recycle Guard wordt zonder slang 
of aansluitingsstukken geleverd. Be-
stel dus steeds het juiste slangenpak-
ket erbij.

OPMERKING:
Let op! Als u Recycle Guard gebruikt, 
mag u geen aircoserviceapparaat in de 
volledig automatische modus gebruiken.
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SLIJTSTUKKEN UNIVERSEEL VENTIELASSORTIMENT
 

Slangenpakket
Art.nr: 0764 000 561

Voor het reinigen en drogen van het aircosysteem in de wagen met stikstof.
Gebruikt in combinatie met een stikstofdrukverlager.
Universele adapter met kegelaansluiting, geschikt voor alle gangbare slangdiameters.

Inhoud:
▸ Universele adapter met kegelaansluiting
▸ Onderhoudsslang met 45° kogelklep (geel, lengte 1,80 m)

Assortiment universele aircoventielen
Art.nr: 5964 076 400 

37 stuks in systeemkoffer. 
Met de meest gangbare ventielinzetstukken voor aircosystemen in wagens.

Assortiment universele beschermkappen
Art.nr: 5964 076 401

50 stuks in systeemkoffer.

Aanzuigfilterzeef

▸  Voor de preventieve bescherming van reserveonderdelen, 
bijv. na compressorschade

▸ U hoeft geen leidingen af te knippen
▸ Geen extra afdichtingen nodig
▸ Permanente bescherming tegen resterende verontreiniging

Art.nr: 0764 110 009 | 10,03 mm | PE/aant. 3 
Art.nr: 0764 110 010 | 10,26 mm | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 011 | 11,07 mm | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 012 | 11,76 m | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 001 | 11,96 m | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 013 | 12,00 m | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 014 | 12,50 m | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 015 | 12,70 mm | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 002 | 12,95 mm | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 003 | 13,23 mm | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 004 | 13,49 mm | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 006 | 14,02 mm | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 017 | 14,70 mm | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 007 | 15,11 mm | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 008 | 15,70 mm | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 020 | 16,48 mm | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 021 | 20,85 mm | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 022 | 22,00 mm | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 023 | 22,15 mm | PE/aant. 3
Art.nr: 0764 110 025 | 23,00 mm | PE/aant. 3

OPMERKING:
Voordat u een airconditioner 
opent, moet deze worden af-
getapt en leeggemaakt. Indien de 
compressor beschadigd is, moet 
het airconditioningsysteem na ge-
bruik van een aanzuigfilter toch 
worden gespoeld! Aanzuigfilters 
zijn in eerste instantie bedoeld om 
opnieuw optreden van problemen 
als gevolg van resterende veront-
reinigingen te voorkomen.
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GEREEDSCHAP
Compacte pijpsnijder
snij moeiteloos aluminium, koperen en andere dunwandige stalen pijpen.

Art.nr: 0714 551 127
Snijcapaciteit stalen pijp min./max. 3-30 mm

Laag gewicht
Lichaam, slede en draaiknop gemaakt van zinksp-
uitgietwerk 

Tijdbesparend
Geen gereedschap nodig om het snijwiel te 
vervangen.

Ontgrendelingsset voor veerringen Opel
Art.nr: 0764 000 335

Speciaal ontgrendelingsgereedschap voor Opel (GM)-veerringaansluitingen.

Ontgrendelingsset voor veerringen VW
Art.nr: 0764 000 337

Speciaal ontgrendelingsgereedschap voor VW Polo en Phaeton.

Lange levensduur voor een soepeler 
glijden van de slede
Spil in stalen lager
Zeer kleine werkradius

Toepassingen
Voor koperen, messing, aluminium en dunwandi-
ge stalen buizen, harde kunststof en buizen met 
kunststofommanteling.

Art.nr: 0714 551 117
Snijcapaciteit stalen pijp min./max. 3-16 mm

BINNEN- EN BUITENONTBRAMER
 
Binnen- en buitenontbramer

Om aluminium, koperen en zacht stalen buizen te ontbramen.

Schaafvrij en snel ontbramen
Geharde, geslepen snijbladen

Snelle ontbramer
Art.nr: 071442 07

Meteen bruikbare ontbramer met bijgeleverd HSS-snijblad Ø 3,2 mm.

Past zich aan aan de contour van het werkstuk
Zwenkbaar gemonteerd snijblad

Robuust ontwerp
Metalen snijbladhouder

Art.nr: 071491 20

Lengte (L1)    50 mm
Snijcapaciteit stalen pijp min./max.  3-40 mm
Buitendiameter (D)    50 mm
Snijcapaciteit stalen buis inch min.  1/8 in
Snijcapaciteit stalen buis inch max.  13/8 in
Snijcapaciteit stalen pijp max.   40 mm

Art.nr: 071491 21

Lengte (L1)    85 mm
Snijcapaciteit stalen pijp min./max.  10-54 mm
Buitendiameter (D)    65 mm
Snijcapaciteit stalen buis inch min.  1/8 in
Snijcapaciteit stalen buis inch max.  13/4 in
Snijcapaciteit stalen pijp max.   54 mm
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BESCHERMING TIJDENS HET WERK BESCHERMING TIJDENS HET WERK
Veiligheidsbril FORNAX®plus
Art.nr: 0899 102 242

Perfecte bescherming met een innovatief ontwerp.

Optimale bescherming van het ooggebied
▸ Met geïntegreerde zijbescherming
▸ Groot blikveld door panoramisch ontwerp

Speciale brilglastechnologie met hoogwaardige coating
▸ Onvervormd zicht
▸ Extreem krasbestendig aan de buitenkant, permanente anticondenscoating aan de binnenkant
▸ 100% uv-bescherming (tot 400 nm)

Innovatieve veertechnologie
▸ Uitstekend draagcomfort dankzij flexibele tweecomponentenveren
▸ Flexibel aanpasbaar door variabele veerhoek
▸ Veilige, goed zittende pasvorm zonder drukpunten, zelfs na langdurig dragen

Slim ontwerp
 ▸ Uiterst compact met ingevouwen veren
 ▸ Uitstekend te combineren met ademmasker

Wegwerphandschoen nitril
Art.nr: 0899 470 102*

Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
▸ Poedervrij
▸ Siliconevrij productieproces
▸ In handige wegwerpdispenser

Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermingshandschoen
Art.nr: 0899 430

Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jersey-
voering
▸ Uitstekende natte en droge grip dankzij microgeruwd palmoppervlak
▸ 100% vochtbestendig
▸ Koude- en warmte-isolerende jerseyvoering

*Ook in andere maten verkrijgbaar
S  0899 470 100 VE/st. 100
M  0899 470 101 VE/st. 100
L  0899 470 102 VE/st. 100
XL  0899 470 103 VE/st. 100
XXL 0899 470 104 VE/st. 100
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WERKKLEDING
Stretch X Fleece sweater
Art.nr: M456135 002* | Maat L | Antraciet

Deze sportieve sweater is gemaakt van een vederlichte, functionele stretchstof.
Het gladde oppervlak trekt geen vuil aan.

▸ Thermoregulerend textiel
▸ 2 buitenzakken met ritssluiting
▸ Reflecterende inzetstukken, contrasterende naden
▸ Antibacteriële afwerking

*Ook in andere maten en kleuren verkrijgbaar

Stretch X Broek
Art.nr: M403311 417* | Maat 40 | Grijs

Moderne broek van stretchstof.
Deze slijtvaste broek zit uiterst comfortabel.
De knopen zijn bedekt om krassen op het oppervlak te voorkomen.

▸ Bedekte knopen (om krassen te voorkomen)
▸ 7 buitenzakken, 2 pennenzakken, duimstokzak
▸ E-Carestof (beschermt het lichaam tegen 99% van de elektromagnetische straling)
▸ Reflecterende inzetstukken, ergonomisch en versterkt kniegedeelte, elastische taille
▸ Drievoudige naden, badgehouder
▸ Kniezakken, gecertificeerd conform DIN EN 14404

*Ook in andere maten en kleuren verkrijgbaar

Stretch X jas
Art.nr: M401250 002* | Maat L | Grijs

De innovatieve stretchstof combineert het comfort van katoen met de slijtvastheid van polyester. De knopen 
zijn bedekt om krassen op oppervlakken te voorkomen en de mesh inzetstukken zorgen voor optimale 
ventilatie.

▸ Bedekte knopen (om krassen te voorkomen)
▸ 5 buitenzakken, 2 binnenzakken en pennenzak
▸ E-Carestof (beschermt het lichaam tegen 99% van de elektromagnetische straling)
▸ Reflecterende inzetstukken, verstelbare mouwboorden en zoom met Velcro 
▸ Drievoudige naden, badgehouder

*Ook in andere maten en kleuren verkrijgbaar

Stretch X S3 veiligheidsschoenen
Art.nr: M418099 044* | Maat 44 | Grijs

Flexibele en innovatieve veiligheidsschoenen met comfortabele stretch inzetstukken. Ideaal voor 
activiteiten waarbij u vaak op de knieën zit.

Buitenmateriaal schoen: Suède met inzetstukken van textiel
Veiligheidscategorie: S3
Normen: ISO 20345, SRC
ISO: 20345
Andere norm: SRC
Typebeschrijving: Lage schoen
Voetbreedte: 11 (comfortbreedte veiligheidsschoenen)

*Ook in andere maten en kleuren verkrijgbaar
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