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Voor onderhoud aan voertuig airco-installaties voorziet Würth een uitgebreid gamma aan aircoapparatuur en onderhoudsproducten. Deze afdeling binnen de Würth-groep staat beter gekend
onder de naam WOW!, een team met expertise in airco- en diagnoseapparatuur voor auto’s en
trucks.
De komst van het nieuwe gas stelt hoge eisen aan onze apparatuur waarbij veiligheid en
accuraatheid centraal staan. In deze brochure bieden wij u een compleet overzicht: van mobiel
airco-apparaat tot onze krachtpatser die moeiteloos autobussen voorziet van koudemiddel.
Om aan de grootste eisen van de autofabrikant te voldoen behaalde Würth het TÜV-certificaat
Rheinland. Daarnaast vindt u in onze brochure apparatuur voorzien van een gas-analyzer, een
‘must have’ die voorkomt dat uw tank verontreinigd wordt met niet-conform gas.
In uw zoektocht naar meer profit bieden wij u in deze brochure ons totaalconcept aan:
‘aircocenter = profitcenter’ als onderdeel van uw dagelijkse service-aanname. Dit instapklaar
systeem biedt u de mogelijkheid om morgen van start te gaan met een professioneel
aircomanagement.
Ook uw loyaliteit willen we graag belonen! Bespreek de terugverdienmogelijkheden van uw
investering met uw Würth account manager of onze binnendienstpartner op het nummer
014 / 44 55 06.
Ons team geeft u graag meer info of een vrijblijvende demo.
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WERKEN AAN AIRCO-INSTALLATIES
3 belangrijke punten:
1. Proper werken
Zorg voor een propere werkomgeving. Lucht, vochtigheid en vuil kunnen voor problemen
zorgen in een aircosysteem.
2. Koudemiddelolie is sterk hygroscopisch. Het neemt direct de vochtigheid uit
de lucht op
De flacons en oliepotjes op de machines gesloten laten. Ook UV-middel kan verouderen.
Dit is te zien aan oranje klontjes of substantie in het UV-potje. Daarom niet te vol doen en
regelmatig vervangen.
3. Een koudemiddelverlies van 60–130 gram per jaar is normaal
Ook na een periode van twee tot vier jaar zal een aircosysteem opnieuw afgevuld moeten
worden. Uit bezuinigingsoverweging worden nieuwe auto‘s af fabriek niet altijd 100% afgevuld, de airco zal dan minder goed werken.

Verder is het zaak erop te letten dat na bijv. het spuiten van een auto, een auto met een R134a systeem in een droogoven de temperatuur van 70-80°C niet
overschreden wordt.
Tevens dient er bij laswerkzaamheden grote voorzichtigheid in acht te worden genomen. De aircoleidingen en -componenten mogen niet te heet worden
(explosiegevaar).
Bij het vervangen van O-ringen, deze vooraf met PAG-olie insmeren.
Verder moeten medewerkers die werkzaamheden aan een airco-installatie verrichten, gecertificeerd zijn en op de hoogte zijn van de geldende regels en
werken op aanwijzing van de fabrikantenopgave.
Voor smering, koeling en afdichting is de juiste hoeveelheid compressorolie belangrijk. Bij te weinig olie kan de compressor vastlopen, bij teveel olie zal het
koelvermogen van de airco-installatie teruglopen, de druk kan oplopen wat tot beschadigingen kan leiden.
Er zijn twee soorten synthetische olie, namelijk PAG en POE.
PAG (Polyalkyleen glycol olie) is er in verschillende viscositeiten. Er is ook Multigrade olie, die met de verschillende viscositeit PAG-olie gebruikt kan worden.
Voor hybride of elektrische voertuigen is er POE (Polyolester) olie.

Würth aircomachines
3 Continue lekmonitoring
3 Automatisch serviceprogramma
3M
 et aircocontract twee jaar garantie
op machine

Aanbeveling!
3 Eenvoudig en duidelijk menu
3 TÜV-goedkeuring

Sluit een onderhoudscontract af
voor uw aircomachine!

Aanbevolen door:

en andere voertuigfabrikanten.
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AIRCOMACHINE VAN WÜRTH,
WAT MAG U VAN ONS VERWACHTEN:
Duidelijk advies van het type aircomachine dat afgestemd is op de wens van de klant.
• Onderhoudscontract:
- Jaarlijkse controle van de machine
- Kalibratietest
- Voorzien van nieuwe filters
- Voorzien van nieuwe vacuümpompolie
Bij het afsluiten van een onderhoudscontract krijgt u i.p.v. de standaard 1
jaar garantie nu 2 jaar garantie
(Storingen en reparaties zullen afzonderlijk worden berekend)

• Machine wordt gebruiksklaar gezet door onze eigen technische WOW!
medewerker
• Service door gecertificeerde partij met eigen service/storingsdienst
• Würth terugverdienmodel. WTM mogelijk in Würth artikelen

WÜRTH TERUGVERDIENMODEL - WTM
Verdien uw aankoopbedrag terug!
KLANT KOOPT
AIRCO APPARATUUR

Dit unieke concept houdt in dat de klant na aanschaf van een aircomachine
voor 100% de aankoopsom kan terugverdienen in Würth artikelen!*
*m.u.v.: ORSY® mobil, WOW! producten en softwarelicenties.

WÜRTH
TERUGVERDIENMODEL
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ONZE AIRCOSERVICE-APPARATEN

Coolius A10
Art.nr W050 101 000
P. 6

WAC 2000 R134A
Art.nr W050 200 010
P. 11

Coolius Y10
Art.nr W050 111 000
P. 7

WAC 1200 YF - instapmodel
Art.nr W050 400 008
P. 12

Coolius A30 BUS
Art.nr W050 103 030
P. 8

WAC 2000 Entry
Art.nr W050 200 025
P. 13

Coolius 1000
Art.nr 0900 764 981
P. 9

WAC 2000
Art.nr W050 200 002
P. 14

WAC 2200
Art.nr W050 400 003
P. 10

Coolius 4000HP
Art.nr W050 200 011
P. 16

WAC 2000A
Art.nr W050 200 005
P. 15

AIRCOTECHNIEK
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COOLIUS A10
Met de COOLIUS A10 kunt u volauto-matisch aircoonderhoudsbeurten uitvoeren met het koudemiddel R134a bij
personenwagens, bestelwagens, bedrijfsvoertuigen en bouwen landbouwvoertuigen.
De COOLIUS A10 is gebruiksvriendelijk, mobiel en efficiënt.
Hij combineert een innovatieve technische uitrusting met een
baanbrekend design.

Innovatieve CooliusSelect
• Intuïtief menu en comfortabele bediening met
eenvoudige draai- en drukknoppen
• Snel kiezen en eenvoudig invoeren van alle
klant- en voertuiggegevens met de nieuwe
navigatiedraaiknop
• Afdrukbare servicerapporten met alle relevante
gegevens
Efficiënte weegschaalconstructie
• Uiterst geschikt voor mobiel werk: het apparaat
werkt ook met een spanningstransformator
• Mechanische weegschaalvergrendeling: maakt
het apparaat snel en zonder gereedschap klaar
voor transport
Volautomatisch oliemanagement, zodat
u de olie nauwkeurig kunt bijvullen
• Geschikt voor hybride- en elektrische voertuigen
of voertuigen met elektrische compressoren
• 1 oliereservoir voor verse olie, 1 oliereservoir
voor afvalolie en 1 reservoir voor uv-additieven
• Snel oliesoorten wisselen dankzij het intelligente
ingebouwde leidingspoelsysteem (bv. van PAGolie naar POE-olie), incl. serviceslangen

Technische gegevens
Afmeting
Gewicht
Koudemiddel
Koudemiddelopslag
Wegpompvermogen (vloeibaar)
Vacuumpompvermogen
Vacuümgraad
Nauwkeurigheid koudemiddelafzuiging en -vulling
Nauwkeurigheid olie/uv
Zuiverheidsgraad R134a
Manometer
Max. bedrijfsdruk
Aantal filterdrogers

Goedkeuringen

Levering
Omschrijving
Aircoservicetoestel COOLIUS A10
Serviceslangen met standaardaansluitingen (lengte
3 m)
Stickers voor de verschillende oliën en uv-additieven
Onderhoudsmap
Korte gebruiksaanwijzing (met link naar website met
meertalige gebruiksaanwijzing)
Optioneel: Inbedrijfstelling van het apparaat
Vullingsdatabase
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572 x 545 x 1045 mm
65 kg
R 134a
11 kg
300 g/min
100 l/min
3 x 10-1 Pa
± 15 g
±2g
100%
2 mechanische manometers
20 bar
1
CE-certificering, certificaat
Module A2: IS-I- MI-17-04-102486-1638,
2006/42/EG,
2014/30/EU,
2014/35/EU
Toebehoren
Onderhoudsovereenkomst
Update voertuigendatabase
Extern analysetoestel voor R134a
Spoelkit

Conform de wet, gebruiksvriendelijk,
compleet
• CE-certificering door TÜV-SÜD
• Dankzij de krachtige compressor kan bijna
100 % van het koudemiddel worden gerecupereerd.
• Het interne ventilatiesysteem verzekert een
veilige bediening van het toestel
• Automatische drukverhogingsbewaking na het
wegzuigen
• 3 m lange serviceslang; optioneel: verlengstukken mogelijk
• 2 mechanische manometers om de druk steeds
exact te controleren
• Documentatie van het koudemiddelverbruik
door interne databank, update via USB.
• Niet-condenseerbare gassen worden automatisch uit de interne koudemiddelfles gelaten
• Elektronisch gestuurd openen en sluiten van de
hoge- en lagedrukventielen
• Robuuste metalen constructie met kunststof
afdekplaat vooraan
• Geïntegreerde printer voor meervoudige afdrukken van de uitgevoerde werkstappen;
gepersonaliseerde afdruk
• Overzichtelijk, vierdelig grafisch display met
weergave van alle meetwaarden en functiegegevens
• Geluidssignaal bij fouten of meldingen
Art.nr. W050 101 000
VE/st. 1
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COOLIUS Y10
Met de COOLIUS Y10 kunt u volautomatische aircoonderhoudsbeurten uitvoeren bij personenwagens met het
nieuwe koudemiddel R-1234yf.
De COOLIUS Y10 is gebruiksvriendelijk, mobiel en efficiënt.
Hij combineert een innovatieve technische uitrusting met een
baanbrekend design.

Innovatieve CooliusSelect
• Intuïtief menu en gemakkelijke bediening met
eenvoudige draai- en drukknoppen
• Snel kiezen en eenvoudig invoeren van alle
klant- en voertuiggegevens met de nieuwe
navigatiedraaiknop
• Afdrukbare servicerapporten met alle relevante
gegevens
Efficiënte weegschaalconstructie
• Mechanische weegschaalvergrendeling: maak
het apparaat snel en zonder gereedschap klaar
voor transport
Volautomatisch oliemanagement, zodat
u de olie nauwkeurig kunt bijvullen
• Geschikt voor hybride- en elektrische voertuigen
of voertuigen met elektrische compressoren
• 1 oliereservoir voor verse olie, 1 oliereservoir
voor afvalolie en 1 reservoir voor uv-additieven
• Snel oliesoorten wisselen dankzij het intelligente
ingebouwde leidingspoelsysteem (bv. van PAGolie naar POE-olie), incl. serviceslangen

Technische gegevens
Afmeting
Gewicht
Koudemiddel
Koudemiddelopslag
Wegpompvermogen (vloeibaar)
Vacuumpompvermogen
Vacuümgraad
Nauwkeurigheid koudemiddelafzuiging en -vulling
Nauwkeurigheid olie/uv
Zuiverheidsgraad R134a
Manometer
Max. bedrijfsdruk
Aantal filterdrogers

Goedkeuringen

Levering
Omschrijving
Aircoservicetoestel COOLIUS Y10
Serviceslangen met standaardaansluitingen (lengte
3 m)
Stickers voor de verschillende oliën en uv-additieven
Onderhoudsmap
Korte gebruiksaanwijzing (met link naar website met
meertalige gebruiksaanwijzing)
Optioneel: Inbedrijfstelling van het apparaat
Database met vulhoeveelheden

572 x 545 x 1045 mm
65 kg
R 134a
11 kg
300 g/min
100 l/min
3 x 10-1 Pa
± 15 g
±2g
min. 95%
2 mechanische manometers
20 bar
1
CE-certificering, certificaat
Module A2: IS-I- MI-17-04-102486-1638,
2006/42/EG,
2014/30/EU,
2014/35/EU
Toebehoren
Onderhoudsovereenkomst
Update voertuigendatabase
Extern analysetoestel voor R1234yf
Spoelkit

Conform de wet, gebruiksvriendelijk,
compleet
• CE-certificering door TÜV-SÜD
• Dankzij de krachtige compressor kan bijna
100% van het koudemiddel worden gerecupereerd
• Het interne ventilatiesysteem verzekert een
veilige bediening van het toestel
• Automatische drukverhogingsbewaking na het
wegzuigen
• 3 m lange serviceslang; optioneel: verlengstukken mogelijk
• 2 mechanische manometers om de druk steeds
exact te controleren
• Documentatie van het koudemiddelverbruik
door een interne datadank, update via USB
• Elektronisch gestuurd openen en sluiten van de
over- en onderdrukventielen
• Robuuste metalen constructie met kunststof
afdekplaat vooraan
• Geïntegreerde printer voor meervoudige afdrukken van de uitgevoerde werkstappen;
gepersonaliseerde afdruk
• Overzichtelijk, vierdelig grafisch display met
weergave van alle meetwaarden en functiegegevens
• Geluidssignaal bij fouten of meldingen
Art.nr. W050 111 000
VE/st. 1

AIRCOTECHNIEK
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COOLIUS A30 BUS
Met de COOLIUS A30 BUS kunt u volautomatisch aircoonderhoudsbeurten uitvoeren met het koudemiddel R134a
bij bussen, maar ook personenwagens, bestelwagens,
bedrijfsvoertuigen en bouw-, landbouw- en spoorvoertuigen.
De COOLIUS A30 BUS is gebruiksvriendelijk en efficiënt. Hij
combineert een innovatieve technische uitrusting met een
baanbrekend design.

Innovatieve CooliusSelect
• Intuïtief menu en comfortabele bediening met
eenvoudige draai- en drukknoppen
• Alle klant- en voertuiggegevens snel kiezen en
eenvoudig invoeren met de nieuwe navigatiedraaiknop
• Afdrukbare servicerapporten met alle relevante
gegevens
Efficiënte weegschaalconstructie
• Weegschaalconstructie in het apparaat voor
efficiënt middelenmanagement
• Rubber stootkussen voor optimale schokabsorptie op de werkvloer
Volautomatisch oliemanagement, zodat
u de olie nauwkeurig kunt bijvullen
• Geschikt voor hybride- en elektrische voertuigen
of voertuigen met elektrische compressoren
• 1 oliereservoir voor verse olie, 1 oliereservoir
voor afvalolie en 1 reservoir voor uv-additieven
• Snel oliesoorten wisselen dankzij het intelligente
ingebouwde leidingspoelsysteem (bv. van PAGolie naar POE-olie), incl. serviceslangen

Technische gegevens
Afmetingen
Gewicht
Koudemiddel
Koudemiddelopslag
Wegpompvermogen (vloeibaar)
Vacuumpompvermogen
Vacuümgraad
Nauwkeurigheid koudemiddelafzuiging en -vulling
Nauwkeurigheid olie/uv
Zuiverheidsgraad R134a
Manometer
Max. bedrijfsdruk
Aantal filterdrogers

Goedkeuringen

Levering
Omschrijving
Aircoservicetoestel COOLIUS A30 BUS
Serviceslangen met standaardaansluitingen (lengte
5 m)
Stickers voor de verschillende oliën en uv-additieven
Onderhoudsmap
Korte gebruiksaanwijzing (met link naar website met
meertalige gebruiksaanwijzing)
Database met vulhoeveelheden
Optioneel: Inbedrijfstelling van het apparaat
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680 x 667 x 1175 mm
120 kg
R 134a
35 kg
1000 g/min
170 l/min
3 x 10-1 Pa
± 50 g
±2g
100%
3 mechanische manometers
20 bar
1
CE-certificering, certificaat
Module A2: IS-I- MI-17-04-102486-1638,
2006/42/EC,
2014/30/EU,
2014/35/EU
Toebehoren
Onderhoudsovereenkomst
Update voertuigendatabase
Spoelkit

Conform de wet, gebruiksvriendelijk,
compleet
• CE-certificering door TÜV-SÜD
• Met extra koudemiddelpomp om snel en
efficiënt airco-onderhoudsbeurten uit te voeren
aan grote airco-installaties
• De krachtige compressor kan bijna 100 % van
het gevulde koudemiddel terugwinnen.
• Het interne ventilatiesysteem verzekert een
veilige bediening van het toestel
• Automatische drukverhogingsbewaking na het
wegzuigen
• 5 m lange serviceslang; optioneel: verlengstukken mogelijk
• 2 mechanische manometers voor exacte
controle van alle drukwaarden plus een extra
manometer voor de bewaking van de koudemiddeldruk in de interne fles
• Documentatie van het koudemiddelverbruik door
een interne databank, update via USB
• Elektronisch gestuurd openen en sluiten van de
over- en onderdrukventielen
• Sterke metalen constructie
• Geïntegreerde printer voor meervoudige afdrukken van de uitgevoerde werkstappen;
gepersonaliseerde afdruk
• Overzichtelijk, vierdelig grafisch display met
weergave van alle meetwaarden en functiegegevens
• Geluidssignaal bij fouten of meldingen
• Antilekbanden
Art.nr. W050 103 030
VE/st. 1
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COOLIUS® 1000
De mobiele en compacte COOLIUS® 1000 A/C service unit werkt
volautomatisch en voldoet aan alle eisen voor in een professionele
werkplaats.
Door een speciale schokabsorberende weegschaalconstructie is het
apparaat makkelijk transporteerbaar en geschikt voor mobiele
service.
• Mobiel en volautomatisch.
• Gemakkelijk hanteerbaar.
• Robuuste en duurzame handbediende
ventielen. (geen schade aan het apparaat
door vuil of additieven in het airco systeem)
• Speciale schokabsorberende 		
weegschaalconstructie voor gemakkelijk
mobiel gebruik zonder vergrendeling van de
weegschaal.
• Automatisch oliemanagement voor nieuwe en
oude olie (UV vloeistof manueel toevoegen).
• Geïntegreerde thermische printer.
• Database voor personenauto's.

Art.nr 0900 764 981
VE/st. 1

Technische gegevens
Afmeting
Gewicht
Koudemiddel
Koudemiddelopslag
Wegpompvermogen (vloeibaar)
Vacuumpompvermogen
Max. bedrijfsdruk
Aantal filterdrogers
Bedrijfsspanning
Keurmerken

850 x 510 x 450 mm
52 kg
R 134a
Max. 10 kg
300g/min
90 l/min
21 bar
1
220 - 240 V/50 Hz
CE en PED/ ISO 9001

Optioneel:
6 meter slangen.

AIRCOTECHNIEK
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WAC 2200
Een allround machine. De WAC 2200 verenigd robuustheid met
precisie en bedieningsgemak en voldoet aan de eisen voor
aircoservice aan personenauto’s, bestelwagens en vrachtauto’s.

Precisie
• Automatische detectie van de aangesloten slangen en compensatie van de koudemiddelvulling
tot 6 m lange serviceslangen
• Met een koudemiddel terugwinning van minstens 98% overtreft het apparaat de SAE norm
2788
• Goed zichtbare manometer voor druk in de
interne koudemiddeltank
• Voorgeinstalleerde standaard databank met
vulhoeveelheden
• Koudemiddeltank met verwarming
• Geïntegreerde spoelfunctie voro gebruik met
optionele spoelkit
Robuust
• Robuust metalen behuizing
• Documentatie en koudemiddelverbruik door
koudemiddelmanagement systeem
• Databank update door middel van seriële verbinding
• Software update mogelijk door USB-aansluiting.
• Grote 22 kg koudemiddeltank
• 2 jaar garantie* (*indien ouderhoudscontract).
• Inbedrijfstelling d.m.v. vrijschakelcode voor
exacte bepaling van ingebruikname (garantie)
• Inzetbaar tot een buiten temperatuur van 45°C

Technische gegevens
Afmeting
Gewicht
Koudemiddel
Koudemiddelopslag
Wegpompvermogen (vloeibaar)
Vacuumpompvermogen
Zuiverheidsgraad R 134a
Manometer
Max. bedrijfsdruk
Aantal filterdrogers
Bedrijfsspanning
Keurmerken
Levering
Omschrijving
Aircoserviceapparaat WAC 2200
Serviceslangen met snelkoppeling, lengte 3 m
3 oliereservoirs
Stofhoes
Bedieningshandboek in 7 talen

10

AIRCOTECHNIEK

1.070 x 610 x 630 mm
95 kg
R 134a
22 kg
300 g/min
72 l/min
SAE J 2099
klasse 1.6
20 bar
1
220 - 240 V/50 Hz
CE en PED/ ISO 9001
Toebehoren
Onderhoudscontract
Jaarlijks onderhoud door monteur
Opmerking
Het aircoserviceapparaat moet na het verbruik
van 80 kg koudemiddel of 1x per jaar geserviced
worden.

Bedieningsvriendelijk
• Volautomatisch aircoserviceapparaat voor
R 134a
• Met ingebouwde thermische printer
• Printbare aanvangsdiagnose met tips voor bij
bijv. te weinig koudemiddel
• Menu voor temperatuur- en drukregeling van
niet condenseerbaar gas uit het koelmiddelreservoir
• Aanleggen eigen databank mogelijk
• Uitlezen en printen van de gedane service via
een pc mogelijk
• Automatische onderhoudsmelding
Art.nr. W050 400 003
VE/st. 1
Optioneel:
6 meter slangen
- Hoge druk, Art.nr W052 400 106
- Lage druk, Art.nr W052 400 107

Aircoservice-apparaten

WAC 2000 R134A
Met het volautomatische aircoservicesysteem WAC2000 R134a
kunt u de meest uitgebreide service bieden voor personenwagens
en lichte bedrijfswagens. Doordat de WAC2000 R134a is uitgerust
met 4 oliecontainers is het ook geschikt voor zowel hybride als
elektrische voertuigen.

Functies:

Veilig werkend
•D
 atabase updates via de USB
• Intern ventilatiesysteem zorgt voor afvoer van
aanwezige gassen en zorgt voor een veilige
bediening
• Interne spoelfunctie van de service slangen
voor een oliewissel tussen de verschillende
containers
•C
 ontinue controle van het gewicht om zelfs de
kleinst mogelijke lekken te constateren
• Automatische drukbewaking
• Automatische slanglengte compensatie

Tijdbesparend
• Volledig automatisch aircoserviceprogramma
•D
 ocumentatie van het koelmiddelverbruik door
een koelmiddel beheersysteem
•A
 utomatische afvoer van niet condenseerbare
gassen uit de inwendige koudemiddeltank
•A
 utomatisch oliebeheer met weegschalen
• Geschikt

voor hybride en elektrische voertuigen
of voertuigen met elektrische compressoren
door 4 olietank voor verse olie en UV additief,
en automatische spoelmodus
• E lektronisch gestuurde hoge en lage
drukventielen

Compleet

Technische gegevens
Afmetingen
650 x 550 x 1400 mm
Gewicht
110 kg
Koudemiddel
R134a
Koudemiddel opslagcapaciteit
20 kg
Capaciteit vacuümpomp
90 l / min
Zuiverheidsgraad
100%
Nauwkeurigheid koudemiddel
5g
Nauwkeurigheid olie
1g
Manometer
Hoge resolutie met digitale aanwijzing
Max. werkdruk
20 bar
Aantal filter drogers
1
Voeding
220 - 240 V / 50 Hz
Toelating
CE, SAE J2099, SAE J2843
Indien nodig kan de machine omgebouwd
Serviceslangen
3 mworden voor het
koudemiddel R1234yf.
Indien nodig kan de machine omgebouwd worden voor het
koudemiddel R1234yf.

• 3 m lange slangen
•H
 oes beschermt uw apparaat tegen stof en vuil
•G
 eïntegreerde printer met meerdere afdrukken
en bedrijf- en klantgegevens
•D
 uidelijke weergave van alle meetwaarden
en functioneren alsmede gegevens afdrukken
van de uitgevoerde stappen (o.a. hoeveel
koudemiddel er gevuld is en olie en UV)
•D
 e invoer van alle klant- en voertuiggegevens
is mogelijk waardoor alle relevante gegevens
beschikbaar zijn en kunnen ook worden
afgedrukt

Mens -en milieuvriendelijk
•S
 nel en eenvoudig bijvullen van de olie/UV
container door de snelkoppeling
• E rgonomisch en individueel regelbaar
7" kleurenscherm
• E envoudige bediening voor service en
onderhoud (automatische bedrijfsurenteller)
• Ingebouwde LED indicator en akoestisch alarm
in het geval van fouten
Art.nr. W050 200 010
VE/st. 1
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WAC 1200 YF - INSTAPMODEL
NIEUW KOUDEMIDDEL 1234YF
Een compact aircoserviceapparaat van de nieuwste generatie is
zelfs voor beginners moeiteloos bedienbaar. Het samenspel tussen
comptabiliteit, efficiëntie en eenvoudige bediening maakt het
apparaat tot een flexibele alleskunner.

Ongecompliceerd
• Volautomatisch aircoserviceapparaat met eenvoudige bediening.
• Automatische detectie van de aangesloten slangen en compensatie van de koudemiddelvulling
tot 3 m lange serviceslangen.
• Met ingebouwde thermische printer.
• Printbare aanvangsdiagnose van de airco met
tips voor verdere acties bv. te weinig gas in
koelmiddeltank.
• Automatische onderhoudsmelding.
• Voorgeinstalleerde standaard databank met
vulhoeveelheden.
Compact
• Aanleggen eigen databank mogelijk.
• Databank update door middel van seriële
verbinding.
• Software update mogelijk door USB-aansluiting
• Uitlezen en printen van de gedane service via
een pc mogelijk.
• Compacte 12 kg koudemiddeltank.
• 2 jaar garantie* (*indien ouderhoudscontract).
• Inbedrijfstelling d.m.v. vrijschakelcode voor
exacte bepaling van ingebruikname (garantie).

Technische gegevens
Afmeting
Gewicht
Koudemiddel
Koudemiddelopslag
Wegpompvermogen (vloeibaar)
Vacuumpompvermogen
Zuiverheidsgraad R 134a
Manometer
Max. bedrijfsdruk
Aantal filterdrogers
Bedrijfsspanning
Keurmerken
Levering
Omschrijving
Aircoserviceapparaat WAC 1200 YF
Serviceslangen met snelkoppeling, lengte 3 m
3 oliereservoirs
Stofhoes
Bedieningshandboek in 7 talen
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1.030 x 570 x 630 mm
80 kg
1234YF
12 kg
300g/min
72 l/min
SAE J 2099
klasse 1.6
20 bar
1
220 - 240 V/50 Hz
CE en PED/ ISO 9001
Opmerking
Het aircoserviceapparaat moet na
het verbruik van 80 kg koudemiddel of
1x per jaar geserviced worden.

Efficiënt
• Met een koudemiddel terugwinning van minstens 98% overtreft het apparaat de SAE norm
2788.
• Menu voor temperatuur- en drukregeling van
niet condenseerbaar gas uit het koelmiddelreservoir.
• Documentatie en koudemiddelverbuik door
koudemiddelmanagement systeem.
• Koudemiddeltank met verwarming.
• Geïntegreerde spoelfunctie voor gebruik met
optionele spoelkit.
Art.nr. W050 400 008
VE/st. 1

Aircoservice-apparaten

WAC 2000 ENTRY
De WAC 2000 entry biedt een eenvoudige introductie in de airconditioning service. De volautomatische machine vergemakkelijkt de
gebruiksvriendelijke service voor airconditioning van auto systemen met het koelmiddel R-1234rf.

Duidelijk en eenvoudig te gebruiken display

3 oliereserves voor verse olie, gebruikte olie en UV toevoegingen

Gebruikers- en milieuvriendelijk
• Eenvoudig en snel bijvullen van olie- en UV-flessen met de snelkoppeling
• Zeer intuïtieve navigatie door het menu
• Overzichtelijk scherm
• Eenvoudige bediening tijdens service en onderhoudswerkzaamheden (geautomatiseerde urenteller)
• Geïntegreerde LED display en hoorbaar geluid voor fouten en informatieberichten
• Hoog vermogen van de compressor maakt de terugwinning van meer dan 95% van het gevulde koelmiddel mogelijk

Veilig en conform de wet
• CE-gecertificeerd
• Permanente lekkage controle waardoor zelfs
de kleinste lekkages gezien worden zodat een
verlies van koelmiddel voorkomen wordt
• Geproduceerd volgens CELEN 60079-10
(CEI31-30) richtlijnen
• Database updates via USB verbinding
• Intern ventilatiesysteem zuivert het apparaat van
potentieel aanwezige gassen en zorgt voor de
veilige werking van het apparaat
• Automatische aanpassing slanglengte
Efficient
• Snellere automatische airconditioningservice
procedure dan gevraagd door autofabrikanten
• Documentatie van koelmiddelverbruik door een
koelmiddelbeheersysteem
• Volautomatisch oliebeheer voor een nauwkeurig
vulresultaat
• Optioneel kan een vierde oliefles gemonteerd
worden - van belang voor hybride auto's en
elektrisch aangedreven compressors
Compleet
• Robuuste metalen behuizing
• 2,5 m serviceslangen
• Hoes beschermt het apparaat tegen stof en vuil
• Geïntegreerde printer met meerdere printfuncties en gepersonaliseerde opdruk
• Duidelijke weergave van alle meetwaarden en
functiegegevens, alsmede een afdruk van alle
uitgevoerde werkzaamheden
• Optionele invoer van alle klant- en voertuig-gegevens voor een eenvoudige bediening,
zelfs in het geval van een garantie, omdat alle
relevante gegevens beschikbaar zijn en
uitgeprint kunnen worden
• USB aansluiting voor een extern analyse-apparaat
Art.nr. W050 200 025
VE/st. 1
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WAC 2000
Zonder analyser, met aansluiting voor extern analyseapparaat.
Met het aircoserviceapparaat WAC 2000 bieden wij u een professioneel apparaat voor een volautomatische aircoservice met het
nieuwe koudemiddel R1234yf.

Kenmerken
• Actueel en conform de eisen
•Databank voor personen- en vrachtwagens met
online update mogelijkheid via USB-poort
•Intern ventilatiesysteem voor afvoer van
eventuele gassen in het apparaat maakt hierdoor een veilige bediening mogelijk
• TÜV gecertificeerd
Tijdbesparend
• Volautomatische aircoservice
• Documenteren van het koudemiddelverbruik
middels een koudemiddelmanagementsysteem
•Automatisch aflaten van de niet condenseerbare gassen uit de interne koudemiddeltank
•Automatische oliemanagement met behulp van
weegschalen
•Voor hybride en elektrische auto’s of voertuigen,
die met een elektrische compressor zijn uit
gerust, door middel van vier oliereservoirs en
automatische spoelmodus
•Elektronisch gestuurd openen en sluiten van het
hoge en lage drukventiel
•Interne spoelfunctie voor de serviceslangen,
voor bij gebruiken van verschillende oliesoorten
Compleet systeem
• Geïntegreerd koudemiddel analyseapparaat
• Serviceslangen van 3 m
• Afdekhoes
• Geïntegreerde omgevingstemperatuursensor.
•Geïntegreerde printer
•Overzichtelijke weergave en afdrukken van
alle meetwaarde, functiewaarden en uitgevoerde processen

Technische gegevens
Afmetingen L x B x H
Koudemiddel
Koudemiddel tank
Vacuümpompvermogen
Vacuümniveau
Koudemiddel nauwkeurigheid
Olie/UV nauwkeurigheid
Zuiverheidgraad R-1234yf
Manometer
Max. bedrijfsdruk
Aantal filterdrogers
Goedkeuringen

650 x 550 x 1400 mm
R-1234yf
20 kg
90 l/min
3 x 10-1 Pa
5g
1g
100%
digitale weergave hoge resolutie,
extra manometer
20 bar
2
TÜV certificering, CE, SAE J2099, SAE J2843

Ook leverbaar zonder TÜV certificering, alleen CE WAC 2000 CE, art.nr. W050 200 007
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Bediener en milieuvriendelijk
• Eenvoudig en snel vullen van de olie en UVreservoirs d.m.v. snelkoppeling
• Ergonomisch en individueel instelbaar 7”
kleurendisplay
• Eenvoudig service en onderhoud door
automatische bedrijfsurenteller
• Geïntegreerde LED aanduiding en akoestisch
signaal bij fouten
• Hoog vermogen van de compressor maakt het
mogelijk om min. 95% van het gevulde koudemiddel terug te halen
Art.nr. W050 200 002
VE/st. 1

Aircoservice-apparaten

WAC 2000A

Met geïntegreerd analyseapparaat.
Met het aircoserviceapparaat WAC 2000A bieden wij u een
professioneel apparaat voor een volautomatische aircoservice met
het nieuwe koudemiddel R-1234yf. Dit apparaat beschikt over een
geïntegreerd koudemiddel analyseapparaat.

Kenmerken
• Actueel en conform de eisen
• Databank voor personen- en vrachtwagens met
online update mogelijkheid via USB-poort
• Intern ventilatiesysteem voor afvoer van eventuele gassen in het apparaat maakt hierdoor
een veilige bediening mogelijk
• TÜV gecertificeerd
Tijdbesparend
• Volautomatische aircoservice
• Documenteren van het koudemiddelverbruik
middels een koudemiddel managementsysteem
• Automatisch aflaten van de niet condenseerbare gassen uit de interne koudemiddeltank
• Automatische oliemanagement met behulp van
weegschalen
• Voor hybride en elektrische auto’s of voertuigen,
die met een elektrische compressor zijn uit
gerust, door middel van vier oliereservoirs
en automatische spoelmodus
• Elektronisch gestuurd openen en sluiten van het
hoge en lage drukventiel
• Interne spoelfunctie voor de serviceslangen,
voor bij gebruiken van verschillende oliesoorten
Compleet systeem
• Geïntegreerd koudemiddel analyseapparaat
• Serviceslangen van 3 m
• Afdekhoes
• Geïntegreerde omgevingstemperatuursensor
• Geïntegreerde printer
• Overzichtelijke weergave en afdrukken van alle
meetwaarde, functiewaarden en uitgevoerde
processen

Technische gegevens
Afmetingen L x B x H
Koudemiddel
Koudemiddel tank
Vacuümpompvermogen
Vacuümniveau
Koudemiddel nauwkeurigheid
Olie/UV nauwkeurigheid
Zuiverheidgraad R-1234yf
Manometer
Max. bedrijfsdruk
Aantal filterdrogers
Goedkeuringen

650 x 550 x 1400 mm
R-1234yf
20 kg
90 l/min
3 x 10-1 Pa
5g
1g
100%
digitale weergave hoge resolutie,
extra manometer
20 bar
2
TÜV certificering, CE, SAE J2099, SAE J2843

Bediener en milieuvriendelijk
• Eenvoudig en snel vullen van de olie en UVreservoirs d.m.v. snelkoppeling
• Ergonomisch en individueel instelbaar 7”
kleurendisplay
• Eenvoudig service en onderhoud door automatische bedrijfsurenteller
• Geïntegreerde LED aanduiding en akoestisch
signaal bij fouten
• Hoog vermogen van de compressor maakt het
mogelijk om min. 95% van het gevulde koudemiddel terug te halen
Art.nr. W050 200 005
VE/st. 1

Ook leverbaar zonder TÜV certificering, alleen CE WAC 2000 A, art.nr. W050 200 013
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COOLIUS 4000HP
Speciaal voor aircoservice aan systemen met groot volume biedt
de COOLIUS 4000 HP een snelle en comfortabele oplossing die in
het bijzonder voor bussen geschikt is. Snel vullen door middel van
een koudemiddel vloeistofpomp.

Kenmerken
• Snel vullen van de installatie door middel van
een koudemiddel vloeistofpomp
•A
 utomatisch oliemanagement met weegschalen
•Uitprinten van voertuiggegevens op kenteken
• Meertalig menu
• Automatische dichtheidscontrole
• Automatische slangvulling
• Opslaan van servicegegevens op PC mogelijk
(Micro SD-kaart)
• Programmeerbare gebruikersdatabank (voor
eigen voertuigen)
• Updatebare voertuigdatabank
• Thermische printer met meervoudige afdrukken
(uitschakelbaar)
• Volautomatisch spoelen mogelijk door processor gestuurde ventielsturing (geen handventielen) met optionele spoelkit
• 400W koudemiddeltank verwarming voor
werken onder alle weersomstandigheden
• Serviceaanduiding voor wisselen filter en
vacuümpompolie
• Grote oliereservoirs voor nieuwe en oude olie
(500 ml)
Art.nr. W050 200 011
VE/st. 1

Technische gegevens
Afmetingen L x B x H
Gewicht
Koudemiddel
Koudemiddel opslag
Vacuümpompvermogen
Zuiverheidgraad R134 a
Manometer
Max. werkdruk
Aantal filterdrogers
Spanning
Toelatingen
Levering
Omschrijving
Aircoserviceapparaat COOLIUS 4000 HP
Serviceslangen met snelkoppeling, lengte 3 m
2 oliereservoirs
Handleiding
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700 x 1050 x 1550 mm
188 kg
R134 a
40 kg
180 l/min
SAE J 2099
nauwkeurigheidsklasse 1.0
20 bar
2
200-240 V/50 Hz
CE en PED/ISO 9001

Aircoservice-apparaten

EXTERNE ANALYSE NODIG?
EXTERN ANALYSE-APPARAAT VOOR AIRCOMACHINES SERIE WAC 2000
Eenvoudige analyse van het koudemiddel in
het voertuig
Op een snelle en eenvoudige wijze geeft dit instrument aan welk
percentage R-1234yf, R134a, R22 in het monster aanwezig is.
Uiteraard geeft het instrument ook het percentage niet condenseerbare
gassen aan. Dit alles op een duidelijk afleesbaar LCD scherm. De
ingebouwde printer geeft een duidelijk rapport voor de werkbron.

R134a: Art.nr. 0900 870 096
VE/st. 1

1234 yf: Art.nr. W067 000 024
VE/st. 1

Technische gegevens
Gewicht
Koudemiddel
Printer
Uitvoering

4 kg
R-1234yf, R134a, R22
ja, ingebouwd
SAE

ACCESSOIRES

Conversiekit

Conversiekit

Voor koudemiddelconversie van een A/C unit
uit de WAC 2000 serie van R-1234yf naar R134a.

Voor koudemiddelconversie van een A/C unit
uit de WAC 2000 serie van R134a naar R-1234yf.

Art.nr. W067 200 003
VE/st. 1

Art.nr. W067 200 005
VE/st. 1

Let op:
Hierbij dient ook een servicekit besteld te worden (olie
en filters moeten vervangen worden, machine moet
gespoeld worden).

AIRCOTECHNIEK
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Startpakket

STARTPAKKET COOLIUS

Lekzoekadditief

UV bril

UV LED zaklamp

Art.nr. 0764 000 103
VE/st. 1

Art.nr. 0827 812 100
VE/st. 1

Art.nr. 0892 764 134
VE/st. 1

Druktestmeter

Stikstofmeterset

Art.nr. 0764 000 802
VE/st. 1

Art.nr. 0764 000 800
VE/st. 1

Flessenwagen
"Trolley"

+

Tankadapterset R134a
Art.nr. 0764 000 003
VE/st. 1

Voor koudemiddel
R134a

Multigrade
compressorolie

Art.nr. 0764 000 803
VE/st. 1

Art.nr. 0892 764 036
VE/st. 1/6

Startpakket speciaal
voor R134a
18
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Art.nr. 0764 000 565
VE/st. 1

+

Tankadapterset
R-1234yf

PAG 46 voor
R-1234yf

Art.nr. 0764 000 812
VE/st. 1

Art.nr. 0892 123 470
VE/st. 1

Voor koudemiddel
R-1234yf
Art.nr. 0764 000 804
VE/st. 1

Startpakket speciaal
voor R-1234yf

Koudemiddel

KOUDEMIDDEL
Koudemiddel

PAG olie

Koudemiddel geschikt voor gebruik in airco-installaties in motorvoertuigen.

Voor onderhoud en smering van compressors van voertuigen
met airco-installaties.

R134a

R-1234yf

Inhoud: 15 kg
Art.nr. 0892 764 018
VE/st. 1

Inhoud: 5 kg
Art.nr. 0892 123 405
VE/st.1

Omschrijving
PAG 46
PAG 100
PAG 46 YF voor
R-1234yf

Viscositeit Inhoud Art.nr.
VE/st.
Laag
250 ml 0892 764 025
Hoog
250 ml 0892 764 026
1
Laag
250 ml 0892 123 470

Tankadapterset R134a
Voor R134a koudemiddelfles
Art.nr. 0764 000 003
VE/st. 1

Tankadapterset R-1234yf
Voor 5 kg koudemiddelfles R-1234yf
Set bevat 2 adapters, 1 x Honeywell, 1 x DuPont
Art.nr. 0764 000 812
VE/st. 1

AIRCOTECHNIEK
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Koudemiddel en reiniging

Multigrade
compressorolie
Moderne, hoogwaardige synthetische olie met
speciale op de aircocompressor afgestemde
additieven.

POE olie 100

Aircoreiniger

 peciale polyolester olie (POE) voor voertuigen
S
met een elektrische aircocompressor.

Speciale reiniger voor het reinigen en
desinfecteren van airconditioningsystemen in
voertuigen.

Inhoud: 210 ml
Inhoud: 300 ml

Inhoud: 1 l

Art.nr. 0892 764 045
VE/st. 1/6

Art.nr. 0892 764 036
VE/st. 1/6

Overzicht diverse oliën
Olie voor in de airco-installatie
POE olie 100
PAG olie 46
PAG olie 46 YF voor 1234yf
PAG olie 100
Multigrade olie

20
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0892 764 045
0892 764 025
0892 123 470
0892 764 026
0892 764 036

Voertuigen
Hybride en elektrische voertuigen
Verbrandingsmotor

Art.nr. 0893 764 15
VE/st. 1/12

Lekzoektechniek

LEKZOEKTECHNIEK
Voor R134a / R-1234yf / PAG aircosystemen
Lekzoekadditief

12 Volt/100 Watt
Art.nr. 0964 764 009
VE/st. 1

Gecertificeerd volgens SAEJ2297
Omschrijving
Vulpatroon
Doseerflacon

Inhoud
7,5 ml
240 ml

UV-lekzoeklamp

Art.nr.
0892 764 010
0892 764 134

Lekzoeker Plus
400 ml
Controleschuim voor het snel en veilig detecteren van lekkende aansluitingen, microscopische
lekkages en haarscheurtjes.

VE/st.
6
1

UV LED zaklamp
Art.nr. 0827 807 201
VE/st. 1

Art.nr. 0890 27
VE/st. 1/12

AIRCOTECHNIEK
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Toebehoren

TOEBEHOREN
Koudemiddel lekzoeken
Elektronische lekzoeker
Voor lekzoeken van CFC-, HFC-, HCFC-koudemiddel.
• Voldoet aan SAE norm J2791
• Voor lekzoeken van CFC, HFC, HCFC koudemiddel
• Ook geschikt voor HF0 1234yf
• Optisch en akoestisch waarschuwingssignaal (akoestisch instelbaar)
• Sensortip met LED waarschuwingsfunctie waardoor gemakkelijk zoeken
• Digitale lekgrootte indicator
• Automatische nulstelling (omgevingslucht)
• Batterij-indicatie
Art.nr. 0764 000 700
VE/st. 1

Infrarood thermometer
Voor het contactloos meten van oppervlaktetemperaturen, met geïntegreerde laserpointer.
• Ergonomisch, praktisch en overal inzetbaar
• Door de tweepuntslaser kan de meetplak nauwkeurig bepaald worden
• Slanke meetkegel van 12:1
• Digitale instelling van de emissiegraad
• Omschakelbaar Celsius of Fahrenheit
• Geïntegreerde display-verlichting
• Meetresultaat met één cijfer achter de komma
• Instelbaar alarm voor zeer hoge of lage temperatuur
• Wordt geleverd met handige beschermhoes die aan de broekriem
bevestigd kan worden
Art.nr. 0715 53 110
VE/st. 1
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Lekzoektechniek

Stikstoflekzoektechniek
Stikstofmeterset
(flesdruk en druktest)
• Voor het afpersen van airco-installaties met
stikstof (alleen bij lege installaties gebruiken)
• Voor aansluiting op een N2-stikstoffles met
DIN aansluiting
• Instelbereik: 0–38 bar
Art.nr. 0764 000 800
VE/st. 1

Extra benodigdheden voor
afpersen met stikstof:
Slang ND blauw 1/4”		
Art.nr. 0764 000 601
ND snelkoppeling blauw		
Art.nr. 0764 000 153
Voor gebruik met een R-1234yf
installatie:
Slang ND blauw 1/4”		
Art.nr. 0764 000 601
ND Snelkoppeling M12 x 1,5		
Art.nr. 0764 000 810
Adapter M12 x 1,5 → 1/4”		
Art.nr. 0764 000 805

Druktestmeter
• Manometer met traploos regelbaar kogelventiel en afblaasfilter
• Manometer met tweede instelbare wijzer, na
enkele uren kan men een drukverlies eenvoudig zien
• Geleverd met slang voor aansluiten op stikstofmeterset (slag 2,5 m lang, aansluiting 1/4”
90° x 1/4” kogel-ventiel 45°)
Art.nr. 0764 000 802
VE/st. 1

Slangenpakket
Voor het spoelen van airco-installaties
met stikstof.
Art.nr. 0764 000 561
VE/st. 1

Flessenwagen "Trolley"
Voor opslag en transport van
10 kg stalen gasflessen.
Art.nr. 0764 000 565
VE/st. 1

AIRCOTECHNIEK
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TESTAPPARATUUR
Manometerset
Voor het testen van de druk in een R134a airco-installatie.
Art.nr. 0764 000 017
VE/st. 1
Voor het testen van de druk in een R-1234yf airco-installatie.
Art.nr. 0964 764 100
VE/st. 1

Los slangenpakket voor manometerset
Slangenpakket voor voertuigen met R134a of R-1234yf koudemiddel passend op manometerset.

Pakket 1

Pakket 2

Voor koudemiddel R134a

Voor koudemiddel R-1234yf

Art.nr. 0764 000 803
VE/st. 1

Art.nr. 0764 000 804
VE/st. 1
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Snelkoppelingen
Omschrijving
Art.nr.
Service snelkoppeling voor R134a airco-installaties (buitendraad)
HD met 3/8" SAE buitendraad
0764 000 160
ND met 3/8" SAE buitendraad

0764 000 165

HD met 1/4" SAE buitendraad

0764 000 154

ND met 1/4" SAE buitendraad

0764 000 153

VE/st.

0764 000 157

0764 000 811

HD

ND

HD

ND

HD

1

Service snelkoppeling voor R-1234yf airco-installaties
ND met M12 x 1,5 zeskant-binnendraad
0764 000 810

HD met M12 x 1,5 zeskant-binnendraad

ND

1

Service snelkoppeling voor R134a airco-installaties (binnendraad)
ND met M14 x 1,5 zeskant-binnendraad
0764 000 156

HD met M14 x 1,5 zeskant-binnendraad

Afbeeldingen

1

Serviceslangen
Omschrijving
Lagedrukslang met 1/4"
SAE binnendraad
Lengte: 3 m

Art.nr.
0764 000 601

Hogedrukslang met 1/4"
SAE binnendraad
Lengte: 3 m

0764 000 602

Lagedrukslang met 3/8"
SAE binnendraad
Lengte: 3 m

0764 000 603

Hogedrukslang met 3/8"
SAE binnendraad
Lengte: 3 m

0764 000 604

VE/st.

Afbeelding

1

AIRCOTECHNIEK

25

Aircotechniek

Adapters
Omschrijving
3/8” x 3/8” SAE buitendraad
Voor verlengen van de serviceslangen
met 3/8" SAE binnendraad

Art.nr.
0764 000 119

VE/st.
2

1/4” SAE binnendraad
3/8” SAE buitendraad
Voor gebruik met snelkoppelingen
1/4” SAE binnendraad en serviceslangen
met 3/8” SAE buitendraad

0764 000 008

1

1/4” SAE buitendraad
3/8” SAE binnendraad
Voor gebruik met snelkoppelingen
1/4” SAE buitendraad en serviceslangen
met 3/8” SAE binnendraad

0764 000 057

1

M14 x 1,5 x 1/4” SAE buitendraad
Voor gebruik met snelkoppelingen met
M14 x 1,5 binnendraad en serviceslangen
met 1/4” SAE binnendraad

0764 000 038

1

M14 x 1,5 x 3/8” SAE buitendraad
Voor gebruik met snelkoppelingen met
M14 x 1,5 binnendraad en serviceslangen
met 3/8” SAE binnendraad

0764 000 039

1

Voor hoge-/lagedruk - Renault
Adapter voor voertuigen met een serviceaansluiting op de lagedrukzijde met de
aansluitingsmaten van een hogedruksnelkoppeling

0764 000 117

1

Voor hogedruk aansluiting - verlengstuk
Deze verlengadapter maakt het mogelijk om een
eenvoudigere aansluiting op een moeilijk
bereikbare hogedrukaansluiting te maken

0764 000 121

1

“K”-aansluiting
Voor aansluiting tussen de hogedruksnelkoppeling
van een vrachtwagen UV-stick

0764 000 111

1

“S”-aansluiting
Aansluiting tussen UV-stick
en aircoserviceapparaat

0764 000 112

1

Om UV-vloeistof toe te voegen
Om UV-vloeistof toe te voegen
via de lagedrukzijde

0764 000 114

1

Om lekstopadditief toe te voegen
Om lekstopadditief toe te voegen
via de hogedrukzijde

0764 000 118

1

1/4” SAE binnendraad x serviceaansluiting lage- en hogedruk
snelkoppeling set

0764 000 134

1

90° 1/4” SAE binnendraad x
lagedruk snelkoppeling

0764 000 144

1

90° 1/4” SAE binnendraad x
hogedruk snelkoppeling

0764 000 145

1

M12 x 1,5 buitendraad x
1/4” SAE buitendraad
Door middel van de adapter kan de manometerset
R-134a op een aansluiting van een R-1234yf
snelkoppeling aangesloten worden

0764 000 805

1

Adapter voor hogedruk service
aansluiting
Verlengstuk voor moeilijk toegankelijke
aansluitingen

0764 000 121

1
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Afbeeldingen

Toebehoren

Omschrijving
Om UV-vloeistof toe te voegen
Om UV-vloeistof toe te voegen
via de lagedrukzijde

Art.nr.
0764 000 114

Om lekstopadditief toe te voegen
Om lekstopadditief toe te voegen
via de hogedrukzijde

0764 000 118

1/4” SAE binnendraad x serviceaansluiting lage- en hogedruk
snelkoppeling set

0764 000 134

90° 1/4” SAE binnendraad x
lagedruk snelkoppeling

0764 000 144

VE/st.

Afbeeldingen

1

1

1

1
90° 1/4” SAE binnendraad x
hogedruk snelkoppeling

0764 000 145
1

M12 x 1,5 buitendraad x
1/4” SAE buitendraad
Door middel van de adapter kan de manometerset
R-134a op een aansluiting van een R-1234yf
snelkoppeling aangesloten worden

0764 000 805
1

Vuladapter

Vulpistool UV-vloeistof

Vuladapter voor lekstop en andere vloeistoffen.

Vulpistool voor UV-vloeistofcartridges 7,5 en 30 ml.

Art.nr. 0764 000 124
VE/st. 1

Art.nr. 0891 764 010
VE/st. 1

AIRCOTECHNIEK
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Toebehoren

Reparatieverbinder
Voor aluminium leidingen in auto airco-installaties
Omschrijving
Reparatieverbinder

Art.nr.

Voor leiding Ø 8,00 mm (5/16")

0764 000 850

Voor leiding Ø 9,53 mm (3/8")

0764 000 851

Voor leiding Ø 12,70 mm (1/2")

0764 000 852

Voor leiding Ø 16,00 mm (5/8")

0764 000 853

VE/st.

Afbeeldingen

1

Aluminium leidingen
Lengte 40 cm Ø 8,00 mm (5/16")

0764 000 840

Lengte 40 cm Ø 9,53 mm (3/8")

0764 000 841

Lengte 40 cm Ø 12,70 mm (1/2")

0764 000 842

Lengte 40 cm Ø 16,00 mm (5/8")

0764 000 843

5

Toebehoren voor reparatieverbinder
Minipijpsnijder
Art.nr. 0714 551 117
VE/st. 1

Binnen- en buitenfrees
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Toepassingsbereik

Ø A max
mm

Ø A max
inch

L1
mm

ØD
mm

Art.nr.

VE/st.

Voor koperen, aluminium
en ijzeren pijpen

3 – 40

1/8” – 13/8”

50

50

0714 91 20 1

Voor koperen, stalen,
kunststof en RVS pijpen

10 – 54

1/8” – 13/4”

85

65

0714 91 21 1

5 m² concept

5 m² concept.basic R1234yf
Aircogas: 1 x 0892 123 405 (5 kg) - Aircocleaner: 12 x 0893 764 15
PAG46yf olie: 1 x 0892 123 470 - Lekzoekadditief: 1 x 0892 764 034 (240 ml)
Lekzoeker plus: 12 x 0890 27 - POE-olie: 1 x 0892 764 045

De investering heeft zichzelf na 38 (44)
onderhoudsbeurten volledig terugbetaald.

5 m² concept. R134a
Aircogas: 1 x 0892 764 018 (15 kg) - Aircocleaner: 12 x 0893 764 15
Multigrade olie: 1 x 0892 764 036 - Lekzoekadditief: 1 x 0892 764 034 (240 ml)
Lekzoeker plus: 12 x 0890 27

De investering heeft zichzelf na 30
onderhoudsbeurten volledig terugbetaald.

Wenst u meer informatie?
Een mailtje naar wow@wurth.be volstaat
of via 014/44 55 06

aircocenter = profitcenter!

würth loyaliteitsprogramma
De voordelen op een rij:
• Door aanschaf van WOW! equipment
(diagnose- of airco-apparatuur) heeft de klant
de mogelijkheid om de aanschafprijs van het
investeringgoed in 4 jaar terug te
verdienen
• Geen risico
• Bij realisatie van de individuele jaaromzettargets geeft Würth de klant, in de vorm van
tegoedbonnen, het aankoopbedrag in
4 jaar terug

REKENVOORBEELD:
Würth omzet C-delen
laatste 12 maanden
€ 2.000

Aankoop
diagnosesysteem
€ 4.000

Würth doelomzet
C-delen komende
4 jaar
€ 6.000 per jaar

MOGELIJKE OMZETONTWIKKELING
1e jaar
Omzetrealisatie
C-delen
€ 6.000

2e jaar
Omzetrealisatie
C-delen
€ 4.000

3e jaar
Omzetrealisatie
C-delen
€ 5.000

4e jaar
Omzetrealisatie
C-delen
€ 6.000

Tegoed 100%
€ 1.000

Tegoed 50%
€ 500

Tegoed 75%
€ 750

Tegoed 100%
€ 1.000
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