A
csomag tartalma:
Lieferumfang:
JetClean Tronic
II
JetClean
Tronic
II
Art.-Nr.:
Cikksz.:
Inhalt:
Tartalom:
Gebindeart:
Csomagolás:
VPE:
VPE:

JetClean Adapter
Set 1-32
M1
JetClean
adapter
szett
1-32 M1

29001
29001
11 Stück
db
Umkarton
kartonpapír
1
1

Art.-Nr.:
Cikksz.:
Inhalt:
Tartalom:
Gebindeart:
Csomagolás:
VPE:
VPE:

8263
18263
Stück
1 db
Kunststoffbox
1műanyagdoboz
1

Anschlussschläuche
mit Stecker
Csatlakozók
és tömlők

Adapter mitcsatlakozóval,
Stecker offen
Adapter
nyitva

Ansaugsystemreinigungsset
Szívórendszer
tisztító
szett

Nadel,
Luerés
undkúpos
Gummikonus
Tű,
Luer
gumidugó

Verschlussplatte
Zárólap
für Kraftstofffilter
üzemanyagszűrőhöz

Kraftstofffilter & Aufkleber
Üzemanyagszűrő
&
Benzin/Diesel
matrica
benzin/dízel

Optionales Zubehör:
Opcionális
tartozék:

JetClean Tronic II
TD
ASR mit Druckluftanschluss
JetClean
Tronic II TD ASR

JetClean Adapter Set P1

Art.-Nr.:
29067
Inhalt:
1 Stück
Gebindeart:
Umkarton
Cikksz.:
29067
VPE:
11 db
Tartalom:
Csomagolás: kartonpapír
VPE:
1

Art.-Nr.:
29070
Cikksz.:
29070
Inhalt:
11 Stück
Tartalom:
db
Gebindeart:
Kunststoffbox
Csomagolás: műanyagdoboz
VPE:
1
VPE:
1

sűrített levegő csatlakozóval

Hatékony, alapos, megbízható:
Effizient, gründlich, zuverlässig:

Üzemanyagés
szívórendszer
Kraftstoff- und Ansaugsystemreinigung
tisztítás
JetCean
mit
JetClean
Tronic IITronic II-vel

JetClean adapter szett P1

JetClean Adapter Set M2

JetClean adapter szett M2
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Art.-Nr.:
29069
Cikksz.:
29069
Inhalt:
1 Stück
Tartalom:
1 db
Gebindeart: Kunststoffbox
Csomagolás: 1műanyagdoboz
VPE:
VPE:
1
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17 érv a JetClean Tronic II alkalmazása mellett:
01 Egy két alkalmazási célra szolgáló készülék.

08

Egyszerre végezhető el a szívórendszer és
üzemanyagrendszer tisztítása.

09

02 Német minőség. A készüléket Németországban

JetClean Tronic II:
2 az 1-ben alkalmazás

120 l/h teljesítményű szivattyú.
A csúcsminőségű nyomásmérő 10 bar
nyomáskijelzésre képes.

10 Szakkereskedésekben kapható 3-5 μm-es

fejlesztették ki, ott gyártották és CE minősítéssel
rendelkezik.

üzemanyagszűrő. A csomagban található zárólap és a
hozzátartozó csavar a kiszerelt benzin- ill. dízelszűrő
lezárására szolgál.

03 A ház és a tartályok csúcsminőségű nemesacélból
készültek.

04

A JetClean Tronic II koncepció:

A ház és a folyadék aktív hűtése gátolja a
gőzbuborékok képződését. A biztonság érdekében
hosszú figyelmeztető jelzést ad, ha a közeg eléri az 50
oC-t. Egyidejűleg kigyullad a piros ellenőrző lámpa is.

05 A motor „szárazüzemének” kiküszöbölésére

felhangzik egy tartós hangjelzés és egyben kigyullad
egy kék lámpa a készüléken, ha a feltöltési szint az
adaléktartályban eléri kb. 250 ml-t.

06 Nyomásszabályzó bypass-fojtás helyett. A szivattyú

automatikusan szabályozza a nyomást, ha a jármű
több vagy kevesebb teljesítményt kíván. A maximális
üzemi nyomás 6,5 bar. A nyomásszabályzó által a
tisztítást követően a készüléknyomás lecsökkenthető.
Ez kiegészítő biztonságként szolgál.

11

Külső, jól leolvasható töltésszintjelző.

12

Külön tartály a szívótraktus tisztításához.

13

Szívórendszer
tisztítás

Üzemanyagrendszer
tisztítás

Betanítás

Egyszerű csatlakoztatás a speciális adapternek
köszönhetően.

14 Haszongépjárművek, mezőgazdasági gépek, buszok
és motorkerékpárok esetében is alkalmazható.

15

Az előző modell adaterei is felhasználhatók.

16

Részletes kezelési utasítás.

17

Mindkét tartály maradéktalanul kiüríthető.

Minden termék
a perfekt
üzemanyagrendszer
tisztításhoz

Termékek

A LIQUI MOLY ajánlata:
helyszíni bemutató és
betanítás

Termékek
Minden termék
a professzionális
szívórendszer tisztításhoz

07 A jármű üzemeltetése indító akkumulátorról (12 Volt).
Ezáltal a tisztítás nem helyhez kötött és elmarad az
éves DGUV-szerviz.

Így térül meg a JetClean Tronic II:

A készülék leírása:

Csatlakozó adapter
a forgalmazott
járműtípusokhoz

Üzemanyagrendszer tisztítás
Üzemanyagrendszer tisztítás eladási ár

39.990.-Ft

Pro-Line JetClean Benzinrendszer tisztító
Anyagköltség: 1 liter adalék

- 5683.-Ft

Tiszta bevétel alkalmazásonként

34.307.-Ft

Szívórendszer tisztítás eladási ár

29.990.-Ft

Pro-Line JetClean Szívórendszer tisztító
Anyagköltség: 300 ml adalék

-4.245.-Ft

Tiszta bevétel alkalmazásonként

25.745.-Ft

Tiszta bevétel évi 96 db (heti 2 db) szívórendszer
tisztítás esetén
2.471.520.-Ft

Tiszta összbevétel üzemanyagrendszer és
szívórendszer tisztításból évente 6.323.520.-Ft
Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t

Univerzális adapter
és tömlők a
szívótartományhoz

Reklámanyagok

PROIFT: évi 144 db (heti 3 db) üzemanyagrendszer
tisztítás esetén
4.940.208.-Ft

Szívórendszer tisztítás

Tartozékok

Tartozékok

A: 3 l-es tartály üzemanyagrendszer tisztításhoz
B: 300 ml-es tartály szívórendszer tisztításhoz
C: manométer
D: nyomásszabályzó
E: töltési szintjelző
F: tápcsatlakozó 12 V
H: gyorscsatlakozó üzemanyagrendszer tisztításhoz,
beömlés
J: gyorscsatlakozó üzemanyagrendszer tisztításhoz,
kivezetés
K: gyorscsatlakozó szívórendszer tisztításhoz, beömlés
L: kapcsoló ki/be
M: biztosíték: szivattyú 15 A (fent)
N: biztosíték: szellőzés, jeladó, ellenőrző lámpák 3 A (lent)
O: üzemanyagszűrő benzin/dízel
P: töltési szintjelző, A tartály, üzemanyagrendszer tisztítás

Reklámanyagok az üzemanyag- és
szívórendszer tisztítás értékesítéséhez

Termékek az
üzemanyagrendszer tisztításához
Pro-Line
JetClean
benzinrendszer
tisztító

Pro-Line
JetClean
dízelrendszer
tisztító

500 ml
Cikksz.: 5152

500 ml
Cikksz.: 5154

1 liter
Cikksz.: 5147

1 liter
Cikksz.: 5149

Külső
hirdetések
Reklámtáblák és
nyomtatott hirdetések

Termékek a
szívórendszer tisztításához
Pro-Line
JetClean
szívórendszer
tisztító

Pro-Line
JetClean
szívórendszer
tisztító

benzin 300 ml
Cikksz.: 20985

dízel 300 ml
Cikksz.: 20986

