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Airconditioningstechniek
Winstgevende service voor de werkplaats

 Aircoserviceinstallaties
en toebehoren

 Olie en chemische

6 950,

middelen

00

 Lekdetectie en drukcontrole

 Gereedschap en reparatiewerkzaamheden

 Spoelen, reinigen en
desinfecteren

 Transportkoeling

Airconditioning serviceapparaat
Konfort 744

TFT-kleurendisplay met hoge lichtsterkte, manometergroep klasse 1, tweetraps vacuümpomp,
hermetisch gesloten oliereservoir (gepatenteerd) tegen vervuiling, automatische olie-inspuiting
met hoge nauwkeurigheid, automatische herkenning van het oliereservoir (gepatenteerd),
automatische meting van het afgevoerde koelmiddel, automatische bewaking van de
CO₂-concentratie in de atmosfeer, weegschaalvergrendeling, thermoprinter, automatische
onderhoudssturing, meertalige software, automatische compensatie van de lengte van
de serviceslangen, automatische onderhoudsmelding, Bedieningsmodi: handmatige
onderhoudssturing, mijn databank
Vulnauwkeurigheid +/- 10 g
2,5 m serviceslangen
Bestelnr.
9539 004 084

EUROPART – Europa’s nr 1 voor reserveonderdelen voor vrachtwagens, trailers, bestelwagens en bussen!
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1 875,00

Aircoserviceinstallaties
en toebehoren

Airconditioning serviceapparaat
Konfort 705 R OFF ROAD

met LCD-display, blauw 4 x 20, met achtergrondverlichting en lichtgevend, besturing van
databank en opslaan van uitgevoerde service via SD-kaart, vulnauwkeurigheid +/- 15 g,
automatische olie-inspuiting (tijdgestuurde functie), twee handgestuurde ventielen voor de
serviceslangen, automatische lengtecompensatie van de serviceslangen, automatische
onderhoudsmelding, weegschaalvergrendeling, Bedieningsmodi: databank, handmatige
bediening, mijn databank, meertalige software-uitvoering
Uitvoering
Tankinhoud

koelmiddel R 134a
10 kg
Bestelnr.
5619 104 800

Op 1 januari 2015 is de nieuwe F-gasverordening van kracht geworden en heeft als doel het gebruik van gefluoreerde
broeikasgassen in de EU terug te dringen. Onder deze verordening valt ook het in voertuigairconditioningssystemen
gebruikte koelmiddel R134a. In de verordening werd concreet de daling in de beschikbaarheid van het koelmiddel vastgelegd. Binnen 10 jaar zal slechts 24% van het "oude" koelmiddel op de markt beschikbaar zijn.
%
100
90

Koelmiddelontwikkeling
93%

80
70

63%

60
50

45%

40
31%

30

24%

20

21%

10
0

2015
2016
2018
2021
jaar
gebaseerd op de gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid op de EU-markt tussen 2009 en 2012

2024

2027

2030

In de tussentijd zijn reeds enkele voertuigfabrikanten begonnen met de overstap naar een alternatief koelmiddel. Enkele
fabrikanten passen inmiddels al het koelmiddel R1234yf toe of gebruiken CO₂ als alternatief. Dit betreft praktisch alle
voertuigen tot 3,5 t. Voor airconditioningssystemen van vrachtwagens is nog geen regeling beschikbaar.
Tot voor kort had Carrier Transicold, samen met de handelsonderneming Netto, een meerjarig pilot-project en nam als
eerste bedrijf in Duitsland een vrachtwagen met het nieuw ontwikkelde CO₂-koelaggregaat in het wagenpark op. Het met
koolstofdioxide gevulde koelaggregaat wordt als milieuvriendelijk alternatief toegepast. Het heeft een zeer laag Global
Warming Point (GWP) van 1. Ter vergelijking: R404a in vergelijking heeft een GWP van 3.922. Het geldt daarom
als een klimaatneutraal koelmiddel en tast de ozonlaag niet aan.

Bron: NFZ Management, 10/2016
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2 350,00

Airconditioning serviceapparaat
Konfort 707 R

met blauwe LCD-display 4 x 20, met achtergrondverlichting en lichtgevend, besturing van databank en opslaan van uitgevoerde service via SD-kaart, tweetraps
vacuümpomp, vulnauwkeurigheid +/- 15 g, hoog recyclingspercentage (meer dan 95 %), automatische olie-inspuiting (tijdgestuurde functie), twee handgestuurde
ventielen voor serviceslangen
Bedieningsmodi: Databank, handmatige bediening, mijn databank, meertalige software-uitvoering, automatische compensatie van de lengte van de serviceslangen,
automatische onderhoudsmelding
Uitvoering
Tankinhoud

koelmiddel R 1234yf
10 kg
Bestelnr.
9539 004 083

2 875,00

Airconditioning serviceapparaat
Konfort 720 R 2 GAS READY

met LCD-display, dubbeltraps vacuümpomp 100 l/min, 2 handgestuurde ventielen,
meertalige uitvoering
Uitvoering
Tankinhoud

voorbereid op koelmiddel R 134a
12 kg

Toepassingsgebied
voor vrachtwagens en personenauto's en de toepassing bij hybride voertuigen
Leveringsomvang
Afdekkap
met vrachtwagen-, personenauto- en landbouwdatabank op SD-kaart en handboek
Bestelnr.
9539 004 070

www.europart.net
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vanaf

3 275,00

3 650,00

Airconditioning serviceapparaat
Konfort 760 R 2 GAS READY

helder TFT-kleurendisplay, geavanceerde grafische interface, besturing van databank en
opslaan van uitgevoerde service via SD-kaart, tweetraps vacuümpomp, vulnauwkeurigheid
+/- 15 g, hoog recyclingspercentage (meer dan 95 %), automatische olie-inspuiting,
automatische herkenning van het oliereservoirs, automatische nauwkeurigheidscontrole van
de koelmiddelmeting, weegschaalvergrendeling, volautomatische aircoservice, automatische
lengtecompensatie van de serviceslangen, automatische onderhoudsmelding, vereenvoudigd
onderhoud, automatische condensafvoer, afzonderlijk PAG-oliereservoir verkrijgbaar
Bedieningsmodi: databank, handmatige bediening, mijn databank, meertalige softwareuitvoering
Tankinhoud

20 kg

Verschillen met installatie 720 R:
onderhoudscyclus is volledig geactualiseerd zonder enige handmatig te bedienen ventielen,
hermetisch afgesloten oliereservoir, onderhoudsservice wordt volledig automatisch uitgevoerd,
weegbescherming en automatische bewaking van de nauwkeurigheid van de koelmiddelweging

Airconditioning serviceapparaat
Konfort 760 R BUS

met kleurendisplay, dubbeltraps vacuümpomp 146 l/
min, weegschaalvergrendeling, meertalige uitvoering,
volautomatische koelmiddelrecycling
Uitvoering
Tankinhoud

koelmiddel R 134a
30 kg

Toepassingsgebied
voor vrachtwagens, kleine bussen, personenauto's en de toepassing bij hybride voertuigen

Toepassingsgebied
voor vrachtwagens, bussen, personenauto'sen de
toepassing bij hybride voertuigen

Leveringsomvang
PAG-oliereservoir, UV-reservoir, afgewerkte-oliereservoir, afdekkap, netaansluitkabel,
bedieningshandleiding

Leveringsomvang
PAG-oliereservoir, UV-reservoir, afgewerkte-oliereservoir,
afdekkap, netaansluitkabel, bedieningshandleiding

met vrachtwagen-, personenauto- en landbouwdatabank op SD-kaart en handboek
Prijs

met vrachtwagen-, personenauto- en landbouwdatabank
op SD-kaart en handboek

Omschrijving

Bestelnr.

Airconditioning serviceapparaat voorbereid voor koelmiddel R 134a

9539 004 072

3275,00

Bestelnr.

Airconditioning serviceapparaat voorbereid op koelmiddel R 1234yf

9539 004 073

3575,00

9539 004 075
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4 975,00

Airconditioning serviceapparaat
Konfort 780 R BI-GAS

met kleurendisplay, 2 koelmiddeltanks, dubbeltraps vacuümpomp 100 l/min, weegschaalvergrendeling,
meertalige uitvoering, volautomatische koelmiddelrecycling
Uitvoering
Tankinhoud

R134a en R1234yf
2 x 12 kg

Toepassingsgebied
voor vrachtwagens, kleine bussen, personenauto's en de toepassing bij hybride en elektrische voertuigen
Leveringsomvang
PAG-oliereservoir, UV-reservoir, afgewerkte-oliereservoir, afdekkap, netaansluitkabel, bedieningshandleiding
met vrachtwagen-, personenauto- en landbouwdatabank op SD-kaart en handboek
Bestelnr.
9539 004 078

vanaf

1 975,00

Airconditioning serviceapparaat
volledig automatisch systeem (zonder handmatige ventielen) voor personenauto's en
vrachtwagens met aircogas R134a, volautomatisch verloop van arbeidsprocedures,
intuïtieve menusturing, kleurendisplay, voertuigdatabase (alleen AC134a), drie manometers
met diameter van 60 mm voor HP-LP-flessendruk, volautomatische drukregeling en
bewaking van de interne koelmiddeltank, interne spoelfunctie, vacuümlektest-functies,
automatische olie- en UV-middelinjectie, 12 kg interne koelmiddeltank, geïntegreerde
thermoprinter
Afmeting
Aansluiting
Druk, max.
Gewicht

635 x 585 x 1075 mm
220 V ± 10~ 50/60 Hz
20 bar
88 kg

Model

Uitvoering

Bestelnr.

AC134a

voor R134a-airconditoningssystemen

3243 224 135

1975,00

AC1234yf

voor R1234yf-airconditoningssystemen

3243 224 137

2450,00

www.europart.net

Prijs

6 | Airconditioningstechniek | Aircoserviceinstallaties en toebehoren | geldig tot 30.09.2017

1

2

3

6

7

8

4

5

9

Toebehoren
voor alle TEXA airconditioningssystemen
Omschrijving

passend voor

TEXPACK-licentie airco, jaarlijks abonnement

alle Konfort modellen

Grafiekprinter

705R, 710R, 720R, 760R, 760R BUS

Papierrol

alle Konfort modellen

Analyseapparaat voor koudemiddel

760R, 760R BUS, 780R

Analyseapparaat voor koudemiddel
Oliereservoir voor olie en UV

Afb.
1

Bestelnr.

Prijs

9539 009 695

139,50

9539 004 026

195,00

9539 004 027

1,25

2

9870 007 550

975,00

707R

2

9870 007 551

975,00

710R, 720R

3

9539 004 074

15,00

Oliereservoir, POE

760R, 760R BUS, 780R

4

9539 004 006

99,50

Oliereservoir, PAG

760R, 760 BUS, 780R

5

9539 004 007

125,00

Efficiëntiecontroleset voor airconditioningsystemen

720R, 760R, 760R BUS, 780R

6

9870 007 554

125,00

Slangverlengingspakket, 3000 mm

alle Konfort modellen

9870 050 900

59,50

Afdekkap

alle Konfort modellen

7

9539 005 011

32,50

VDC-interface, incl. adapter

720R, 760R, 760R BUS, 780R

8

9870 005 350

395,00

Drukcontroleset VDC
Spoelset

1

720R, 760R, 760R BUS, 780R
710R, 720R, 760R, 760R BUS, 780R

9

9870 002 208

85,00

9539 004 030

695,00

Onderhoudsset (filter, olie en afdichtringen)

alle Konfort modellen

9539 004 037

125,00

ombouwset van R134a naar R1234yf

alle Konfort modellen van serie 700R

9539 004 081

650,00

alleen in combinatie met VDC-interface

1
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2 100,00
Airconditioning serviceapparaat
SL 580

nieuwe generatie koelinstallatie- en aircoservice, volautomatische service: afzuigen,
oude olie afvoeren, druktest met stikstof, onder vacuüm zetten, vacuümdruktest, olie- en
UV-vulling, koelmiddel bijvullen, sterke 1/4 pk compressor, koelmiddeltank (12,5 liter/
10 kg) kan snel vervangen worden en voorafgaand aan transport verwijderd worden,
alle onderhoudspunten zijn snel en eenvoudig uit te voeren, robuuste behuizing, geen
vervuiling, elektronische weegschaal zwaar te belasten 50 kg
Afmeting

60 x 60 x 110 cm

Afzuigcapaciteit: 1/4 pk, 15 kg/u
Vulcapaciteit: 90 kg/u
Highperformance-vacuümpomp: 70 l/min. (optioneel 140 l/min. mogelijk)
Recyclingtank: 12 l, 10 kg, TÜV-gekeurd
Elektronische weegschaal: met weegcapaciteit 50 kg
Filtercapaciteit: 60 ml water
Compressorvermogen: 1/4 pk V-motor
Arbeidstemperatuur: 5-45 °C
Bestelnr.
9682 220 582
Toebehoren
Omschrijving

Bestelnr.

Printer

9682 220 601

Printerpapierrol

9682 220 602

1,25

Stikstoffles, 10 l, statiegeldfles

9685 980 253

29,50

Slang, 6 m, blauw, Lage druk

9682 220 702

52,50

Slang, 6 m, rood, Hoge druk

9682 220 703

52,50

vanaf

Prijs
239,50

3 450,00

Airconditioning serviceapparaat
volautomatisch werkend apparaat voor het schoonzuigen, recyclen, ontvochtigen en vullen van grote
airconditioningsystemen (bijvoorbeeld in de bus of de trein) en andere, kleinere R134a
airconditioningsystemen
– geïntegreerde databank voor serviceregistratie
– dichtheidstest met stikstof/formeergas
– het snelste vulapparaat op dit moment – 120 kg/u
– grote koelmiddeltank (40 l/30 kg)
– weegschaal zwaar te belasten – 100 kg
– interne Windows computer met touchpad-bediening en WLAN
– omzetbaar naar ander koelmiddel zoals R404 en R407 enz. (op aanvraag)
met EvoBus-goedkeuring
Model

Uitvoering

Bestelnr.

Prijs

AR 700

Computer met 15" beeldscherm

9682 220 598

3750,00

AR 690
Toebehoren

zonder computer

9682 220 583

3450,00

Omschrijving

Bestelnr.

Printer

9682 220 601

Printerpapierrol

9682 220 602

1,25

Stikstoffles, 10 l, statiegeldfles

9685 980 253

29,50

Slang, 6 m, blauw, Lage druk

9682 220 702

52,50

Slang,
rood, Hoge
druk
alleen 6inm,
combinatie
met
VDC-interface

9682 220 703

52,50

1

Prijs

www.europart.net

239,50
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3 500,00

Voor transportkoeling

Airconditioning serviceapparaat
AR700-R404

geschikt voor de koelmiddel- en aircosysteemservice bij airconditioningsystemen met bijv. R404, volautomatische service-installatie: afzuigen, oude olie afvoeren,
druktest met stikstof, onder vacuüm zetten, vacuümdruktest, olie- en UV-vulling, koelmiddel bijvullen, elk veiligheidskoelmiddel toevoeren, elke service wordt in de
databank opgeslagen, interne Windows computer
– druktest (volledig automatisch achter elkaar afzuigen, druktest uitvoeren, olie-UV-koelmiddel vullen) (10 l fles met stikstof/formeergas past in de installatie)
– geïntegreerd spoelapparaat met reiniger (speciaal spielmiddel op airco-oliebasis), stikstofpulsatie en aansluitend koelmiddelspoelen, airco-installatie en spoelapparaat
in één
– sterke, drooglopende 1 pk compressor, kan vloeibaar en gasvormig afzuigen
– koelmiddeltank, 40 l
– 10" touchscreen monitor
– WLAN-mini-pc, Windows
recyclingtank 40 l, 30 kg, TÜV-gekeurd
elektronische weegschaal met weegcapaciteit van 100 kg
filtercapaciteit 60 ml water
Bestelnr.
9682 220 640
Toebehoren
Omschrijving

Bestelnr.

Printer

9682 220 601

239,50

Prijs

Printerpapierrol

9682 220 602

1,25

Stikstoffles, 10 l, statiegeldfles

9685 980 253

29,50

Slang, 6 m, blauw, Lage druk

9682 220 702

52,50

Slang, 6 m, rood, Hoge druk

9682 220 703

52,50
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vanaf

82,50

29,50

Drukmeetapparaat
om te meten of de airco is gevuld (aan de lagedrukzijde),
hoogwaardige buitenbehuizing met slagbescherming,
grijpvaste ommanteling, weergave van de koelmiddeldruk
gedurende een lange periode

Recyclingtank

voor koudemiddel

Weergavebereik

voor verkoop, zonder statiegeld
Volume

Bestelnr.

Prijs

van 0-13 bar

Toepassingsgebied
voor een snelle diagnose in de directe aanname

12 kg

9682 220 648

82,50

Bestelnr.

40 kg

9682 220 651

199,50

1885 100 096

7,50

vanaf

Flesadapter

9,75

Flesadapter

voor hogedrukaansluiting

Toepassingsgebied
koudemiddelflessen

Toepassingsgebied
koudemiddelflessen
Bestelnr.
9539 004 090

Uitvoering

Bestelnr.

voor lagedrukaansluiting

9539 004 091

Prijs
9,75

voor hoge- en lagedrukaansluiting

9539 004 092

21,50

169,50

Drukmeetapparaat
Leveringsomvang
2-ventiels testarmatuur voor R404a, R407cm en R134a, slangen 150 cm, HD- en ND-koppelingen
Bestelnr.
9682 220 624

www.europart.net

10 | Airconditioningstechniek | Aircoserviceinstallaties en toebehoren | geldig tot 30.09.2017

Toepassingen van de
afdichtmiddelafscheider
met kijkglas en
beschermfilter

129,50

Tijdens de afzuigprocedure zorgt de
afdichtmiddelafscheider, die wordt
aangesloten tussen de aircoserviceinstallatie en het voertuig, voor een
betrouwbare afscheiding van het
aircoafdichtmiddel en verontreinigingen, zoals vaste stoffen
of vloeistoffen, om te voorkomen dat ze in het aircoserviceinstallatie terecht komen of dat de installatie verstopt raakt.

Afdichtmiddelafscheider
voor het direct vastklemmen tussen de aircoservice-installatie en de
airco, biedt bescherming tegen uitgehard UV-middel, afdichtmiddel
en verontreiniging, zeer betrouwbare afscheiding van vloeibaar
afdichtmiddel
Leveringsomvang
oliefilter, slang en koppeling

De afdichtmiddelafscheider met kijkglas kan ook als voorfilter
bij de aircoservice-installatie resp. het afzuigstation gebruikt
worden tijdens het afzuigen van het koelmiddel.

Bestelnr.
9682 220 788

EUROPART
GOED OM TE WETEN

47,50
Kijkglasfilter
beschermt het aircoservicestation tegen verontreinigingen door bijvoorbeeld UV-lekdetectiemiddel (bij langer
contact met lucht worden kristallen gevormd), spaanders en afdichtmiddel
Bestelnr.
9682 220 779

Toepassing van het beschermfilter
Bescherming van afzuigapparaten van aircoservice-installaties door
beschermfilter
Normaliter mag een airconditioningssysteem
alleen koelmiddel en olie bevatten. In de
praktijk bevinden zich daarnaast echter ook
vaak talrijke vervuilingen hierin, bijv. water,
goedkoop UV-middel op basis van oplosmiddel
(vormt kristallen en leidt tot verstoppingen),
uitgehard afdichtmiddel of splinters (door
compressorschade). Wanneer deze niet tijdig
uit het aircocircuit gefilterd worden, leiden deze
vervuilingen vaak tot dure reparaties en hieruit
voortvloeiende uitval van het aircoserviceinstallatie.

Bij het gebruik als voorfilter wordt het kijkglas
gewoon tussen de aircoservice-installatie en
het voertuig geklemd en worden vervuilingen
gefilterd. Het voorfilter mag uitsluitend tijdens
de afzuigfase worden gebruikt. Voordat het
airconditioningssysteem wordt gevuld, moet het
voorfilter verwijderd worden.

EUROPART
GOED OM TE WETEN
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210,00

Olietestapparaat
ter controle van de oliekwaliteit, van het menggedrag tussen olie en koelmiddel, van het UVcontrastmiddel in het systeem en van verontreinigingen in het airconditioingscircuit door een
visuele controle van de verzamelde olie in de testcilinder
Leveringsomvang
Olietestcilinder, hogedrukslang incl. koppeling en kogelklep, lagedrukslang incl. koppeling en
kogelklep
Bestelnr.

1

2

3

4

1: helder = olie en koelmiddel met een goed menggedrag
2: troebel = slecht menggedrag tussen olie en koelmiddel
3: geel = olie, koelmiddel en UV-lekdetectiemiddel met een
goed menggedrag
4: rood= de compressor werkt onder bepaalde
omstandigheden niet correct.

9682 100 130

Toepassing van het diagnosekijkglas

Dient voor de visuele controle van de mengverhouding van
koelmiddel met olie en contrastmiddel.
Aan de hand van het diagnosekijkglas kan een diagnose van
het koelmiddel en de kwaliteit hiervan worden uitgevoerd en
kunnen oliemonsters voor verdere analyse genomen worden.
Het kijkglas wordt tussen de hoge- en lagedrukkoppeling aan
het voertuig geklemd (instructievideo in acht nemen!).
 Hiermee kan er in het kijkglas afgelezen worden welke
verhouding het koelmiddel, de olie en het UV-middel ten
opzichte van elkaar hebben en of er compressorschade
aanstaande is.
 Daarnaast kunnen de samenstelling en de kwaliteit van het
koelmiddel en de olie via het kijkglas aan de klant getoond
worden. Op die manier kunnen noodzakelijke onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden verduidelijkt worden.
 Indien er bijv. splinters in het aircocircuit gevonden worden,
wijst dit op compressorschade en is reparatie en spoeling van
het aircocircuit vereist.

115,00

2
6

Oliediagnosepeilglas
Het nemen van een oliemonster uit het airconditioningsysteem zonder
aircoservice-installatie voor de diagnose van de olie met betrekking
tot verontreinigingen, het gebruik van onjuiste olie, het gebruik van
afdichtmiddelen of splinters. Koelmiddel en olie stromen door een filter
met kijkglas, zoadat vuildeeltjes opgevangen kunnen worden.
Afmeting

3

4

1
1. olie na compressorschade
2. sterk vervuilde olie, goedkoop UV-middel met
oplosmiddel
3. teveel UV-middel

5

4. oudere olie
5. nieuwe olie
6. verkeerde
olie

40 x 30 cm

Leveringsomvang
passende snelkoppeling en tegenstuk, slang
Bestelnr.
9682 220 650

EUROPART
GOED OM TE WETEN

www.europart.net
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vanaf

25,00

Slang

1/4" SAE inwendige schroefdraad
Slangen in extra lange uitvoering om ver verwijderde aansluitingen op bussen (bijv.
dakairconditioning), tractoren, treinwagons enz. te bereiken, de slangen worden in plaats van de
standaard slangen op klimaatregelingsapparatuur gebruikt
Bij enkele fabrikaten is een adapter nodig!
Uitvoering

Type

Kleur

Lengte

Bestelnr.

Lage druk

HS 20 BL

blauw

6m

9682 220 702

52,50

Hoge druk

HS 20 BL

rood

6m

9682 220 703

52,50

Toebehoren

lage druk

HS 10 B

blauw

3m

9682 220 736

25,00

Omschrijving

Bestelnr.

Prijs

hoge druk

HS 10 B

rood

3m

9682 220 737

25,00

Adapter, 1/4 M tot 14 mm M

9682 220 704

4,50

elk

Prijs

6,75

elk

32,50

Snelkoppeling
met adapter

Servicekap

Hoek
Oppervlakte

voor R134a-systemen
Verpakkingseenheid

90°
verchroomd

Toepassingsgebied
voor bijna alle gangbare aircoservice-installaties

10

Uitvoering

Kleur

Uitvoering

Type

Kleur

hoge druk

rood

9682 220 623

hoge druk

QCH 134-14

rood

9682 220 740

lage druk

blauw

9682 220 622

lage druk

QCL 134-14

blauw

9682 220 741

vanaf

Bestelnr.

4,95

Bestelnr.

elk

7,25

Deze afbeelding
komt overeen met
9682 220 631
Deze afbeelding komt overeen met 9682 220 695

Adapterstuk

Adapterstuk
voor uitbreiding van schroefdraadaansluitingen naar snelkoppelingaansluitingen

voor uitbreiding van schroefdraadaansluitingen naar
snelkoppelingaansluitingen

Aansluiting
Materiaal

Aansluiting
Materiaal

1/4 SAE - 134A
messing

1/4" SAE inwendige schroefdraad, 90°
messing

Uitvoering

Bestelnr.

Prijs

Uitvoering

lage druk

9682 220 695

5,75

hoge druk

9682 220 631

Bestelnr.

hoge druk

9682 220 723

4,95

lage druk

9682 220 632

EUROPART – Europa’s nr 1 voor reserveonderdelen voor vrachtwagens, trailers, bestelwagens en bussen!
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139,50

Airco-service startset
met alle belangrijke hulpmiddelen voor de professionele aircoservice
Leveringsomvang
O-ringenset, PAG 46, solar thermometer, beschermende handschoenen, UV-bril, UV-lamp, UV-lekdetectieadditief, beschermbril, aircoservicesticker
Bestelnr.
9682 220 693

16,50

5,25

Aircosticker

Aircosticker

Duits/Engels

Airconditioningsonderhoud
Inhoud

Inhoud

100 stuks

500 stuks op rol

ook leverbaar met klantlogo
Bestelnr.

Bestelnr.

9539 004 082

9682 220 785

49,50
Contrastmiddelinjector
Een zuigerinjector met een volume van 15 ml maakt de injectie van olie of UV-additieven in een gevuld airconditioningssysteem mogelijk en is navulbaar
Bestelnr.
9682 220 789

www.europart.net
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Olie en chemische
middelen
PAG-olie
Hygroscopische, volsynthetische olie
voor gebruik in voertuigen met Otto- en
dieselmotoren met koelmiddel R134a.
Deze wordt door veel voertuigfabrikanten
af fabriek met verschillende
visocositeitstypen (PAG46 middelhoog,
PAG 100 hoog, PAG 150 ultrahoog)
toegepast en beschikken over de
betreffende vrijgaven.
PAG-olie kan zich in het
airconditioningsysteem met het
koudemiddel verbinden en door zijn
hygroscopische eigenschappen kunnen
ze vocht in het airconditioningssysteem
in beperkte mate binden. Bij de opslag
en service door een aircoserviceinstallatie moet er echter aan strengere
voorwaarden worden voldaan. Het
oliereservoir van airco-installaties
moet hermetisch gesloten zijn om
een vervuiling met vocht bij de opslag
te voorkomen. Daarnaast moet de
aircoservice-installatie over een intern
spoelprogramma beschikken om bij de
verversing van olie een menging van olie

vanaf

met verschillende viscositeitstypen te
voorkomen.
PAO-olie
Niet hydroscopische olie, die in plaats
van PAG-olie gebruikt kan worden
bij voertuigen met R134a. Deze olie
werd voor toepassing in aircoserviceinstallaties ontwikkeld, die niet over
hermetisch gesloten reservoirs en een
interne spoeling beschikken. Deze
multifunctionele olie is mengbaar
met de verschillende PAG-olietypen.
Aangezien deze niet-hydroscopisch
is, wordt geen vocht opgenomen.
De olie wordt bijv. bij het verversen
van kleinere oliehoeveelheden bij de
aircoservice toegepast. Ingeval er echter
bij een compressorschade grotere
hoeveelheden van de airconditioningolie
ververst worden, wordt op grond van
de fabrikantvrijgaven een bij het type
passende PAG-olie aanbevolen.

(Afbeelding vergelijkbaar)

Inhoud

Fusten

Bestelnr.

Prijs

PAG ISO 46

240 ml

Blik

0351 213 031

6,75

PAG ISO 100

240 ml

Blik

0351 213 051

6,75

PAG ISO 150

240 ml

Blik

POE ISO 68 NX

1l

Fles

Esterolie POE ISO 55

1l

Fles

Vrijgave Bock

Pompolie

ISO VG 46, voor vacuümpomp

Compressorolie

1

EUROPART
GOED OM TE WETEN

5,75

6,75

Type

POE-olie
Voor elektrische aircocompressoren in
hybridevoertuigen, voor voertuigen met
koudemiddel R134a en andere. Deze
olie heeft de eigenschap dat hij niet
elektrisch geleidend is. Dit is bij elektrisch
aangedreven airconditioningsystemen bij
hybride- of elektrovoertuigen bepalend,
omdat de compressoren door middel
van het koelmiddel gekoeld worden.
Een intern spoelprogramma in de
aircoservice-installatie is vereist om
menging te voorkomen.

1

0351 213 041

6,75

9682 220 712

21,50

9682 220 713

15,00

goede verhouding tussen viscositeit en temperatuur,
goed bestand tegen veroudering, betrouwbare
corrosiebescherming
Viscositeit 40 °C: 43
Viscositeit 100 °C: 6,8
Vlampunt: 232 °C
Pour point: -27 °C
Inhoud

Fusten

1l

Fles

Bestelnr.
3566 770 040
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12,50

29,50

oplosmiddelvrij, geschikt
voor alle apparaten

UV Lekdetectie-/contrastmiddel

voor aircoservice-installaties met R134a-vulling
voor min. 33 toepassingen, zonder kristalvorming
gecertificeerd volgens SAE J229
Let op: niet alle compressorfabrikanten staan het gebruik van contrastmiddel toe!
Inhoud

Fusten

250 ml

Fles

Bestelnr.
9686 770 523

UV-verfverwijderaar
reinigingsmiddel voor het verwijderen van lekzoekadditieven
Inhoud

Fusten

1l

Spuitfles

22,50

Bestelnr.
9682 220 709

vanaf

89,50

Koelmachineolie

RENISO TRITON SE 55
op basis van synthetische ester, voor alle circuits,
waarin chloorvrij koelmiddelen zoals bijv. R134a worden
toegepast. Afhankelijk van de viscositeit aanbevolen
voor hermetische, halfthermische en open zuigeralsmede schroefcomplressoren. Het draagt bij aan de
vermogensvergroting van de airconditioning en wordt
door toonaangevende voertuig- en onderdeelfabrikanten
aanbevolen. Wordt vaak gebruikt in de aggregaten van de
firma Mercedes-Benz, Neoplan, MAN, EvoBus
Compressortype controleren!
Inhoud

Fusten

1l

Blik

Bestelnr.
9895 720 131

Koelmiddel
Uitvoering

Statiegeldfles

Omschrijving

Inhoud

Fusten

Bestelnr.

Prijs

voor airconditioningsystemen met
R134a-vulling

12 kg

Stalen fles

9685 980 249

89,50

voor airconditioningsystemen met
R1234yf-vulling

5 kg

Stalen fles

9710 000 110

875,00

www.europart.net
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199,50

Lekdetectie en
drukcontrole

199,50
Startset

voor stikstof

Lekdetector

voor koelmiddel en formeergas
automatische, elektronische lekdetector, met flexibele voeler,
lengte 40 cm, elektrische pomp
Type
Afmeting

Leveringsomvang
flessenkar, drukreduceerinrichting 0-40 bar, extra manometer, slang 1.800 mm en HDsnelkoppeling
zonder stikstoffles
Bestelnr.

koelmiddel LS 4000
172 x 66 x 56 mm

9682 220 787

Toepassingsgebied
meet alle veiligheidskoelmiddel zoals bijvoorbeeld R134a,
R404, R407c enz. en formiergas (5 % H₂, 95 % N₂), zeer
nauwkeurig tot ca. 3 g/jaar, reageert op aanzienlijk minder
vreemde gassen door ingebouwde opvoerpomp
Bestelnr.
9682 220 743

Toebehoren
Omschrijving

Bestelnr.

Prijs

Stikstoffles (statiegeldfles)

9685 980 253

29,50

Adapter R1234yf lage druk

9682 220 688

49,50

Adapter R1234yf hoge druk

9682 220 687

49,50

2,25

Lekdetectiespray
Temperatuurbestendigheid

-20 tot +50 °C

Toepassingsgebied
Lekdetectiemiddel voor drukvoerende systemen, voor het opsporen van lekkages bij onder druk staande leidingen en reservoirs, bijv. compressoren, stalen flessen,
armaturen, afsluitventielen, ademapparatuur, autogeen- en inert gas lasapparatuur, bunsenbranders, kleppen, schroefkoppelingen, persluchtremmen enz., geschikt
voor perslucht, koelmiddelen, acythyleen, butaan, aardgas, kooldioxide, zuurstof, propaan, stadsgas, stikstof, waterstof, ammoniak
Niet-giftig conform DIN-DVGW (Duitse Vereniging voor het Gas- en Watervak)
Inhoud

Fusten

400 ml

Spuitbus

Bestelnr.
9230 000 150
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199,50

Lekdetector

voor formeergas en brandbare gassen
automatische, elektronische lekdetector, met flexibele voeler, lengte 40 cm, ionenpomp
Type

GS 4000

Toepassingsgebied
voor formiergas (5 % H₂, 95 % N₂) en brandbare gassen zoals bijvoorbeeld vloeibaar gas,
aardgas enz., zeer nauwkeurig tot maximaal 5 ppm (benzine)
Bestelnr.
9682 220 744

199,50

Product
geïdentificeerd.
Op ieder moment te
bestellen.

Startset

voor formeergas
Leveringsomvang
flessenkar, drukreduceerinrichting 0-20 bar, extra manometer, slang 1.600 mm en HDsnelkoppeling
zonder formiergasfles
Bestelnr.
9682 220 786
Toebehoren
Omschrijving

Bestelnr.

Formeergasfles, lekdetectiegas (statiegeldfles)

9685 980 254

32,50

Prijs

Adapter R1234yf lage druk

9682 220 688

49,50

Adapter R1234yf hoge druk

9682 220 687

49,50

Het EUROPART werkplaatsonlinesysteem: dag en nacht zoeken,
vinden en bestellen

www.europart.net
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72,50

Gereedschap en
reparatiewerkzaamheden

4,95

Ventielkernset
voor airco

Ventiel verwijdersleutel

Toepassingsgebied
voor repareren van aircoservice-aansluitingen

veilig vervangen van lekkende ventielkernen
Uitvoering

Leveringsomvang
ventielkernverwijderaar TLVC2 en 6 verschillende ventielkerntypen

2-weg
Bestelnr.
9682 220 614

Uitvoering

Bestelnr.
9682 220 615

52-delig

32,50

215,00

Aircoserviceset
universeel

speciaal gericht op de Europese markt op het gebied van
airconditioningsystemen

O-ringset
voor hoogwaardige werkzaamheden, verdraagd hogere temperaturen en is chemisch resistenter
dan standaard O-ringen, goede verdraagzaamheid met olie- en bevriesvloeistoffen
Type

HNBR

Toepassingsgebied
voor onderhoudswerkzaamheden aan airco's
Belangrijk:
Bij onderhoud aan de airo resp. vervanging van componenten dienen de O-ringen steeds
te wroden vervangen om lekkages in het systeem door oude, poreuze of vervormde
O-ringen te voorkomen!
Uitvoering
205-delig, 18 vakken

Leveringsomvang
bestaande uit ca. 650 afzonderlijke onderdelen in 4
assortimentskasten:
- set 1 met afdichtingen: 19 verschillende metalen
afdichtingen, schroeftrekveren en aansluitplaatafdichtingen
- set 2 met kappen/ventielen: 12 verschillende kappen, 9
ventielinzetten en 5 inspuitventielen
- set 3 met O-Ringen: 36 verschillende O-ringen (in totaal
216 stuks)
- set 4 met O-Ringen: 48 verschillende O-ringen (in totaal
288 stuks)

Bestelnr.

Bestelnr.

9539 070 205

9682 100 100
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69,50

75,00

Meetapparaat temperatuur
en luchtvochtigheid
Ontgrendelingsgereedschap
voor aircoleidingen

voor meting in het voertuiginterieur, geschikt voor alle
voertuigen, vindt de oorzaken van een incorrect werkend
airconditioningsysteem, informeert of de gemeten
luchtvochtigheid overeenkomt met de specificaties van
de fabrikant en of de uitstromende lucht droog genoeg is
Bestelnr.

voor de ontgrendeling van diverse snelkoppelingen van
airco's, lucht-, olie- en brandstofleidingen
Leveringsomvang
inclusief koffer
Uitvoering

Toebehoren
Bestelnr.
9539 641 050

22-delig

9682 220 085

Omschrijving
Kunststof koffer voor testapparaten

Bestelnr.

Prijs

9682 220 081

9,25

95,00

22,75

Infrarood thermometer
ThermoPieper

voor een betrouwbare meting van oppervlaktemperaturen, de geïntegreerde laser helpt bij het
richten op het meetobject, met geluidssignalen als ondersteuning bij temperatuurafhankelijke
storingen, heldere achtergrondverlichting en het functionele design maken comfortabel meten
mogelijk, uitgerust met een rubberen houder ter bescherming tegen stoten, automatische
uitschakeling
Meetbereik
Resolutie

-30 tot +650 °C
0,1-1 °C

Mini infrarood thermometer
kleine, handige infraroodthermometer voor
temperatuurmeting van motoronderdelen, elektrische
schakelelementen en oppervlakken

Toepassingsgebied
Herkennen van oververhittingen bij elektrische componenten, stekkerverbindingen en
kabelbomen, voor de diagnose van koelsystemen en van katalysators, snel controlereb van
de temperatuur van bougies, cilinders, verstuivers en wiellagers, en van airconditioning-/
verwarmingssystemen
Bestelnr.
9682 220 080
Toebehoren
Omschrijving
Kunststof koffer voor testapparaten

Uitvoering
∅
Lengte
Meetbereik

met handlus
20 mm
90 mm
-35 tot +230 °C

Leveringsomvang
2x LR44 batterij wordt meegeleverd (levensduur ca. 40 uur
bij continumeting)

Bestelnr.

Prijs

Bestelnr.

9682 220 081

9,25

9539 641 250

www.europart.net
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425,00

525,00

Reparatieset

compleet, voor aircoslangen R134a
Leveringsomvang
– Verbindingsfittingen, grootte G6/G8/G10/G12, 45°
– binnen- en buitenschroefdraad, recht
– slangen, 2 m in G6/G8/G10/G12
– reparatieset aluminium
– slangpers
koffer

Soldeerbranderset
eenvoudig montageapparaat voor hardsolderen
Leveringsomvang
met gevulde 1L O2-fles
Bestelnr.

Bestelnr.

9682 220 778

9682 220 634

215,00

62,50

Startset

Reparatieset

Fittingen

voor aluminium aircoleidingen

Toepassingsgebied
aircoreparatie R134a

Leveringsomvang
– kraagapparaat
– buissnijder
– ontbramer
– 8 x kraagmoer
– 4 x dubbele fitting, 5/16", 3/8", 1/2", 5/8”

Leveringsomvang
– verbindingsfittingen, grootte G6/G8/G10/G12
– slangen, 2 m
in koffer
Bestelnr.

Bestelnr.

9682 220 635

9682 220 649
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285,00

Slangpers

hydraulisch, voor koelmiddelleidingen
schone persing door 6-voudige persing en gelijkmatige verdeling van de krachten, naast standaardmaten G6, G8, G10 en G12 zijn ook de tussenmaten voor
dunwandige slangen beschikbaar
Uitvoering

met 7 elementen (6, 6SRB; 8, 10; 10SRB; 12; 12SRB)

Toepassingsgebied
voor reparatiewerkzaamheden aan airco's tot een bereik van max. 50 bar
Bestelnr.
5148 000 100

elk

45,00

17,50

Magneetsleutel
de eenvoudigste en snelste manier om magneetventielen om te zetten in handmatige ventielen,
voor tests aan magneetventielen en vereenvoudigd zoeken naar het defecte ventiel, zeer
compacte afmetingen, eenvoudig in gebruik en handhaving door praktische constructiemaat
Constructiehoogte
∅

41 mm
41 mm

Magneetsleutel
mini

Toepassingsgebied
bijvoorbeeld bij het openen van het compressorcircuit bij busairco's

het voordelige alternatief voor de normale magneetsleutels

Het controle-opzetelement mag niet worden gebruikt bij elektrisch bediende
magneetventielen.
Bestelnr.

Type
Constructiehoogte
Uitwendige ∅
Inwendige ∅

MVOC-16
5 mm
27 mm
16 mm

Type

Boorgat

MVOC-10

10 mm

9682 220 770

MVOC-15

15 mm

9682 220 771

Bestelnr.

MVOC-18

18 mm

9682 220 772

9682 220 774

www.europart.net
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Spoelen, reinigen en
desinfecteren

750,00

950,00
Spoelset
Toepassingsgebied
voor het spoelen met koelmiddel
Leveringsomvang
spoelapparaat incl. slangen, adapterset (53-delig), compressorfilterzeef (60-delig)
Bestelnr.
9007 732 315

Aircospoelapparaat
SG AC3 M

voor het spoelen met chemische middelen, geïntegreerde 10-liter tank, circuleert met behulp
van krachtige 230 V-pomp in het circuit door het airconditioningssysteem, pulsdruk handmatig
via kogelkraan op te bouwen, beschermfilter voor het filteren van het spoelmiddel
Leveringsomvang
spoelapparaat, pomp, spoeladapter, slangen
Bestelnr.
9682 220 764
Toebehoren
Omschrijving

Bestelnr.

Spoelmiddel, 2 l

9682 220 766

vanaf

Prijs
37,50

825,00

Aircospoelapparaat
het volautomatische spoelstation is door de geïntegreerde
7-liter tank geschikt voor bijna alle koelmiddel- en
airconditioningssystemen en door de krachtige pomp
en het impulssysteem uiterst effectief, is opgebouwd uit
universele oliebasis, geïntegreerd filter met groot kijkglas,
drie spoelprogramma's
Toepassingsgebied
voor het spoelen met chemische middelen
Leveringsomvang
2 x universele adapter, geïntegreerde 12 V accu en oplader
Ingangsspanning

Bestelnr.

12 V

9682 220 765

825,00

230 V

9682 220 767

995,00

Bestelnr.

Filter/zeef set

9682 220 626

Het spoelen kan op verschillende manieren
plaatsvinden, zoals spoelen met chemische
middelen, stikstof of vloeibaar koelmiddel. Het
spoelen met stikstof is een eenvoudig procedure,
maar het behaalde reinigingsresultaat is echter
gering, aangezien bij het schoonblazen van de
leidingen met stikstof geen verontreinigingen
zoals kleverige olieafzettingen kunnen worden
verwijderd. Het spoelen met koelmiddel wordt door
sommige voertuigfabrikanten voorgeschreven.
Hierbij circuleert er vloeibaar koelmiddel met
hoge snelheid door de leidingen. De reinigende
werking is aanzienlijk beter dan bij stikstof, maar
het instellen neemt veel tijd in beslag omdat
onderdelen niet gespoeld mogen worden,
zoals het expansionsventiel, de droger en de
condensor, overbrugd moeten worden en alle
verbindingen drukstabiel en koelmiddelbestendig
moeten zijn. Bij het spoelen met oplosmiddelen
wordt een oplosmiddel door de afzonderlijke
delen van het airconditiongsysteem geleid,
zodat olieafzettingen worden opgelost en
vuildeeltjes weggespoeld worden. De toepassing
is eenvoudig, het instellen neemt weinig tijd in
beslag en het reinigingsresultaat is uitstekend.
Ter verbetering van het reinigingsresultaat wordt
een spoelapparaat voor airconditioningsystemen
aanbevolen, die het reinigingsmiddel pulserend
door het systeem voert. Nadat de spoeling met
succes is uitgevoerd, moeten de delen van
het systeem met stikstof nagereinigd worden
om het oplosmiddel volledig uit het systeem te
verwijderen.

Prijs

Toebehoren
Omschrijving

Het spoelen van het koelmiddelcircuit, ook wel
"flushing" genoemd, betekent de reiniging van het
circuit van schadelijke stoffen en verontreinigingen.
Vooral bij compressorschade van het voertuig is
het spoelen van het koelmiddelcircuit onontbeerlijk
om achtergebleven verontreinigingen zoals
metaaldeeltjes of splinters te verwijderen.

Prijs
115,00
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325,00

229,50
Spoelset
handmatige startspoelset, spoelmiddel op oliebasis veroorzaakt geen beschadigingen aan de
airconditioning, hiertoe wordt het drukreservoir met 1 l spoelmiddel gevuld, het middel wordt
met behulp van stikstof of droge perslucht in het onderdeel geperst en in het meegeleverde
opvangreservoir opgevangen, vooraf worden grove verontreinigingen in het filter opgevangen
Toepassingsgebied
voor het spoelen met chemische middelen
Leveringsomvang
2 x universele adapter, 1 l spoelreservoir, 4 l spoelmiddel, filter, 1,5 m slangen, opvangreservoir,
in koffer
Bestelnr.
9682 220 762

Adapterset
professionele universele adapterset voor vastschroeven op
de leidingen

Toebehoren
Omschrijving

Bestelnr.

Spoelmiddel, 2 l

9682 220 766

37,50

Filter/zeef set

9682 220 626

115,00

Bestelnr.

Compressorbescherming, Upgraden naar set

9682 220 627

52,50

9682 220 628

395,00

Prijs

Toepassingsgebied
voor het spoelen met koelmiddel

115,00
Filter/zeef set

voor compressor
extra mechanische bescherming van de compressor tegen beschadiging door verontreinigingen,
zoals bijv. spaanders enz.
Leveringsomvang
20-delig, bestaande uit 4 x 3 zeefgrootten met volledig montage- en demontagemateriaal

Adapterset

Bestelnr.
9682 220 626

professionele universele adapterset voor vastklemmen op
de leidingen
Toebehoren

Toepassingsgebied
voor het spoelen met koelmiddel
Bestelnr.
9682 220 629

Omschrijving

Leveringsomvang

Compressorbescherming,
Upgraden naar set

17-delig, bestaande uit andere zeefgrootten 9682 220 627
voor mechanische bescherming van de
compressor

Bestelnr.

Prijs
52,50

3,75
Airconditionerreiniger

oplosmiddelvrij, reinigt en desinfecteert
zelfreinigend en kiemendodend speciaalschuim voor het reinigen van filterdoeken, matten, honingraat- en
lamellenkoelers, airconditioningsystemen, compressoren en andere apparaten, verwijdert stof, oliehoudende
resten en veel verschillende luchtverontreinigingen, verbetert de luchtkwaliteit, verhoogt de efficiency van het
systeem en verlaagt de energiekosten
Inhoud

Fusten

500 ml

Spuitbus

Bestelnr.
9799 000 012

www.europart.net
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9,50

82,50

Plasmaluchtreiniger
verwijdert geurtjes en desinfecteert het interieur, compact en lichtgewicht met hoge ozonafgifte,
automatische uitschakeling na 60 minuten in de modus geurverwijdering, automatische
uitschakeling na 30 minuten in de modus desinfectie met directe omschakeling naar de modus
geurverwijdering gedurende 30 minuten, werkt zonder chemische toevoegingen, dus een
reiniging zonder resten is gegarandeerd, laat zelfs geen sporen na op gevoelige oppervlakken,
verwijdert schimmels, mijten en bacteriën, inclusief actief carbon-vervangingsfilter (HEPAtechnologie), eenvoudige bediening

Airconditionerreiniger
Klima-Fresh

verwijdert snel (binnen ca. 10 minuten) onaangename
geuren in airconditioningssystemen, ventilatiekanalen of
interieur die door bacteriën en schimmels veroorzaakt
worden, eenvoudig gebruik, zonder demontage van het
pollen- resp. stoffilter
Toepassingsgebied
voor de reiniging van airconditioningssystemen en
interieuren van voertuigen
Inhoud

Fusten

150 ml

Blik

Afmeting

173 x 122 x 49 mm

Bedrijfsspanning: 12-24 V DC/ 100-240 V AC/ 50/60 Hz
Dekkingsbereik: 15 m²
Negatieve-ionenconcentratie: 3.000 deeltjes/cm²
Ozonomzetting: 5 mg/u
Stroomverbruik: 5 W
Toepassingsgebied
voor toepassing in gesloten voertuiginterieuren

Bestelnr.

Bestelnr.

9773 004 065

9505 501 183

345,00

162,50

Ultrasoon vernevelaar
Refresh-o-mat

reinigt en desinfecteert de airco, onaangename geuren door vervuiling en bacteriën verdwijnen
Functieprincipe: door ultrasoonfrequenties verstuift het apparaat de waterige oplossing in
hele kleine druppels (< 5 μm), een geïntegreerde ventilator blaast deze fijne nevel via een
flexibele afvoer uit het apparaat en verdeelt het zo over het voertuiginterieur en in het complete
ventilatiesysteem
Ingangsspanning
Breedte

230 V AC
138 mm

Hoogte
Diepte

310 mm
285 mm

Ozongenerator

Leveringsomvang
Netadapter, slang, hoogwaardige koffer
Bestelnr.
9715 300 082
Toebehoren
Prijs

zorgt voor een frisse geur, wekt ozon op en verdeelt
dit in het voertuiginterieur, bacteriën, schimmels en
virussen worden door het ozon bestreden, hardnekkige
onaangename geuren worden verdrongen, aantoonbaar
succes bijv. bij de geur van rook, schimmel, dieren, benzine
of olie
Leveringsomvang
12 V stroomkabel en 230 V stroomkabel

Omschrijving

Bestelnr.

Airconditionerreiniger, 100 ml

3561 325 423

6,50

Bestelnr.

Geurneutralisator, 100 ml

3561 325 415

6,50

9682 100 110

EUROPART – Europa’s nr 1 voor reserveonderdelen voor vrachtwagens, trailers, bestelwagens en bussen!
Vermelde actieprijzen zijn excl. BTW. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Verkoop uitsluitend aan wederverkopers en zakelijke klanten.

geldig tot 30.09.2017 | Spoelen, reinigen en desinfecteren | Airconditioningstechniek | 25

17,50

elk

Ozonluchtreiniger
verlost voertuigen van onaangename geuren, aansluiting
op aansteker, gebruik tijdens rijden niet toegestaan, doodt
bacteriën, verwijdert stank
Spanning

12/24 V

Ozonconcentratie: <0,02 ppm (20 ppb)
Negatieve-ionenconcentratie: >1.200.000 ionen per cm³
Bestelnr.
9682 220 646

11,75

Luchtverfrisser
ter verbetering van de lucht in voertuigen i.v.m. reiniging van de airco, direct in de
ventilatieopening steken
Verpakkingseenheid

12 stuk

Uitvoering

Bestelnr.

Geur "Vanille"

9682 220 732

Geur "Sommerbrise"

9682 220 733

Geur "Appel"

9682 220 734

EUROPART® – een sterk merk
EUROPART biedt u naast bekende fabrieksmerken ook een
stevig programma eigen merken aan – met 7.000 artikelen uit
de verschillende EUROPART-assortimenten.
Uw voordelen:
 hoogste kwaliteitsstandaard
 hoogste beschikbaarheid op 300 standplaatsen in
28 landen
 versterking van uw concurrentiepositie
 passend servicepakket

EUROPART
GOED OM TE WETEN
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7,95

Transportkoeling

Installatieadapter

vanaf

82,50

Recyclingtank

R410a

voor koudemiddel

voor R410A koelinstallaties en airco's met 1/2" uitwendige schroefdraad op
standaard uitwendige schroefdraad SAE 1/4" (7/16" UNF)

voor verkoop, zonder statiegeld
Volume

Bestelnr.

Prijs

Bestelnr.

12 kg

9682 220 648

82,50

9682 220 722

40 kg

9682 220 651

199,50

vanaf

125,00

Koelmiddel
Uitvoering

Statiegeldfles

Omschrijving

Inhoud

Fusten

Bestelnr.

voor airconditioningsystemen R 404a

11 kg

Stalen fles

9710 000 105

Prijs
125,00

voor airconditioningsystemen R 407c

10 kg

Stalen fles

9710 000 106

125,00

voor airconditioningsystemen R 410a

10 kg

Stalen fles

9710 000 107

125,00

voor airconditioningsystemen R 413a

10 kg

Stalen fles

9710 000 108

275,00

Transportkoeling
Met transportkoeling worden conventionele
airconditioningsystemen bedoeld, waarmee de temperatuur in
de koelopbouw geregeld wordt. De gewenste temperatuur wordt
bereikt met behulp van het betreffende koelmiddel, zoals R404A,
R407C of R410A.
Omdat de eigenschappen van de verschillende koelmiddeltypen
verschillen, moeten ze gescheiden bewaard en verwerkt worden.
Hiervoor is speciale uitrusting en voor elk koelmiddeltype een
afzonderlijk recyclingtank nodig. Zodra er met verschillende
koelmiddeltypen gewerkt wordt, adviseren we de combinatie
van een afzuig-, vul- en vacuümstation om het mengen van
verschillende gassen uit te sluiten.

Bepaalde transportkoelingsinstallaties beschikken
over magneetventielen, die voor de service met een
magneetsleutel geactiveerd moeten worden. De serviceaansluitingen zijn normaliter SAE 1/4“. Op de aansluitingen
bevindt zich meestal een afsluitkraan, waarvoor
een ratelsleutel vereist is om de kraan
te openen.

EUROPART
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695,00

675,00

Vul- en vacuümstation

Afzuigstation
voor het afzuigen van alle veiligheidskoelmiddelen (geen
brandbare gassen), zoals bijv. R134a, R22, R407c, R404, ook
hogedrukkoelvloeistoffen zoals R410a kunnen worden afgezogen, zeer
krachtige, olievrije 1/2 pk-compressor, eenvoudige zelfreiniging van
het apparaat, om met een ander koelmiddel verder te kunnen werken,
drooglopers zijn niet geschikt, om alleen koelmiddel zonder olie (nieuw
koelmiddel) te transporteren
Uitvoering

met reiningingsfunctie

Toepassingsgebied
geschikt voor alle soorten veiligheidskoelmiddel
Leveringsomvang
– slangen: 1 x blauw, 2 x rood (1,5 m met kogelkraan), 1 x geel (1,8 m)
– R134a-voertuigsnelkoppelingen
– 2-ventiels testarmatuur voor het verdelen en controleren van de druk,
type M2W

krachtige vacuümpomp, die met 70 l/min en twee standen een zeer diep vacuüm
kan opwekken (eindvacuüm 0,02 mbar), analoge vacuümmeter ter controle van
de onderdruk, robuuste elektronische weegschaal type CC 600 (weegcapaciteit
80 kg, 9 V blokbatterij) met programmeerbaar vulgewicht en magneetventiel
voor het regelen van de vulhoeveelheid, inclusief de vulslang bevestigd in een
goed transportabel frame
Spanning
Vermogensopname
Druk, max.
Bedrijfstemperatuur

230 V
920 W
45 bar
5-40 °C

Toepassingsgebied
ideaal voor mobiel en stationair gebruik
Leveringsomvang
Weegschaal, weergaveapparaat, vacuümpomp, transportonderstel, manometer
(lagedruk, diepdruk, vacuüm), 2 vulslangen rood en blauw (lengte elk 180 cm)

Bestelnr.

Bestelnr.

9682 220 619

9682 220 611

27,50

15,00

Registratie-apparaat temperatuurdata
Mini-uitvoering, data wordt via de USB-poort uitgewisseld met een computer,
spanningsvoorziening via een lithium-batterij of USB, uitlezen en evalueren van data via de
meegeleverde software, tot 16.000 opslagcapaciteit
Lengte
Breedte
Hoogte

84 mm
44 mm
20 mm

Isoleerband

Temperatuur meetbereik (interne sensor): -30 °C ~ 60 °C
Nauwkeurigheid: ±1 °C, Resolutie: 0,1 °C
Registratie-afstand: 10 s ~ 24 u
Batterij: CR2450 3 V, ca. 1 jaar levensduur

voor ventielen of buizen
Materiaal
Breedte
Lengte

Toepassingsgebied
bijvoorbeeld voor koeldetectie van koelcontainers

kurk
50 mm
1,2 m

Bestelnr.

Bestelnr.

9682 220 790

9682 220 655

www.europart.net

EUROPART – international
partner van de werkplaats
300 standplaatsen in 28 landen
Het EUROPART verkooppunt bij u in de buurt vindt u op
internet onder: www.europart.net
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