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BYTE AV AC-KOMPRESSOR
ELLER SPOLNING AV AC-SYSTEM?

TILLSATSMEDEL FÖR ANVÄNDNING VID BYTE AV KOMPRESSOR ELLER
SPOLNING AV AC-SYSTEM?

NEW PRODUCT
Tillsatsmedel för byte av kompressor eller spolning av AC-system
Vad är det?
COMPRESSOR+ är ett tillsatsmedel som återställer de optimala driftförhållandena för kylsystem
och AC-system när kompressorn har bytts ut eller kretsen har spolats igenom.
Ett kompressorhaveri kan leda till att olika förorenande ämnen tränger in i kretsen (fluorväte,
saltsyra och kolsyra, fukt och rester av spolvätska), och som märkbart påverkar livslängden på
de viktigaste komponenterna i systemet.
Innan du monterar en ny AC-kompressor är det nödvändigt att ta isär de olika delarna i kretsen
och spola igenom dem med en spolvätska som säkerställer att föroreningarna försvinner.
Hur fungerar det?
När produkten tillsätts direkt till smörjmedlet som ska användas i den nya kompressorn, fångar
den upp och hämmar de partiklar som kan vara skadliga för de nya komponenterna.
COMPRESSOR + neutraliserar och tar omedelbart hand om dessa föroreningar, vilket garanterar
en maximal effektivitet och förebygger framtida skador.
Fördelar
- Avlägsnar och neutraliserar helt föroreningar i AC-system i fordon.
- Snabb och effektiv.
- Skadar inte komponenterna i systemet.
- Idealisk i förebyggande syfte.
- UNIVERSALDOSERING FÖR AC-system I FORDON = 6 ML (0,25 FL. OZ.)
per 400 ML (13,5 FL. OZ.) smörjmedel.

Art.-Nr.

Beskrivning

TR1162.AL.01

Doser på 6 ML (0,25 FL. OZ.)

€/Each

20 ST.

-

Ultimate Technologies in only

6ml

e Technologies in only

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
Errecom s.r.l. reserves the right to apply any change at any time and without notice.
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FÖRSÖKER DU REPARERA LÄCKANDE KYLMEDEL?

LÄCKAGESTOPP FÖR AC-SYSTEM

NEW PRODUCT

Extreme Ultra

Det behövs endast 6 ml läckagestopp till AC-system med R134a & R1234yf

Vad är det?
EXTREME ULTRA är det ultimata läckagestoppsmedlet som löser alla problem i samband med små
kylmedelsläckage på AC-system i fordon. Efter tusentals tester och mer än 4 års forskning och utveckling
har Errecom tagit fram en dos med läckagestopp på 6 ml som fungerar för alla typer av kylmedel.
EXTREME ULTRA med en alldeles ny formula reparerar AC-system och kylsystem i alla typer av fordon
upp till 21 KW (6 ton).
EXTREME ULTRA lokaliserar läckande kylmedel och tätar permanent utan att reagera på fukt och syre.
EXTREME ULTRA är en lösning utan polymerer (plast) som reparerar läckage på upp till 0,3 mm.
Fördelar
- Ny avancerad formula.
- Köldtåligare
- Förseglar läckande kylmedel permanent på både metall- och gummikomponenter i
AC-system i fordon.
- Produkten levereras med R134a- och R1234yf-adaptrar.
- Innehåller inte polymerer, reagerar inte på fukt och luft.
- Säker att använda på komponenter i AC-system.
- Synlig med alla typer av UV-lampor.
- Inte brandfarlig, inte hudirriterande, säker att använda för användaren.
- Kompatibel med alla kylmedel, inklusive R134a och R1234yf.
- Minskar märkbart kompressorbuller.
- Idealisk i förebyggande syfte.

- För A/C-system i fordon med upp till 6,0 kg 13,2 lb kylmedel.
Art.-Nr.

Beskrivning

TR1163.AL.M4

€/Each

Doser på 6 ML (0.25 FL. OZ.)

20 ST.

-

TR1163.AL.H2.S2

Doser på 6 ML (0.25 FL. OZ.)

30 ST.

-

Ultimate Technologies in only

6ml

e Technologies in only
4

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
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Läckagestopp för A/C-system med R124a & R1234yf
Vad är det?
EXTREME är en produkt som löser alla problem i samband med små läckor av kylmedel i
AC-system i fordon.
Hur fungerar det?
EXTREME lokaliserar det läckande kylmedlet och tätar det permanent utan att reagera på
fukt och syre. EXTREME reparerar läckage på upp till max. 0,3 mm.
Fördelar
- Förseglar läckande kylmedel permanent på både metall- och gummikomponenter i ACsystem i fordon.
- Synlig med alla typer av UV-lampor.
- Minskar märkbart kompressorbuller.
- Utan polymerer, reagerar inte på fukt och luft.
- Idealisk i förebyggande syfte.
- Täpper inte till kompressorn.
- Täpper inte till återvinningskomponenter.
- UTSPÄDNING AV SMÖRJMEDEL = 1:16
- UNIVERSALDOSERING FÖR AC-system I FORDON = 30 ml (1 fl.oz.)
- För AC-system i fordon med upp till 3,6 kg - 7,9 lb kylmedel.

Før:

Etter:

Klimaanleggets olje

Kuldemedie

Extreme

Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

TR1062.C2.M9

Spruta med Proflex-adapter till R1234a/R1234yf

Förpackning

€/Each

15 ST.

-

External

Läckagestopp till AC-system med R134a och R1234yf för läckor upp till 5 mm

Vad är det?
EXTERNAL är ett läckagestoppmedel som används externt för komponenter i kylsystem och
AC-system. Produkten är speciellt framtagen för effektiv tätning av alla typer av läckor på upp
till 5 mm på metall- och gummikomponenter i kylsystem. EXTERNAL är motståndskraftig
mot smörjmedel, tillsatser och kylmedel. Produkten tål också temperaturförändringar och kan
användas både på högtryckssidan och lågtryckssidan.
- Den kan användas på metallkomponenter i systemet som t.ex. koppar, aluminium och stål.
- Den kan också användas på termoplastiska slangar.
- Den är motståndskraftig mot mineralsmörjmedel POE, PAG, PAO och alkylbensen.
- Den är motståndskraftig mot köldmedlen CFC, HFC, HCFC, CO2, R32 och R1234yf.
- Den är motståndskraftig mot sköljvätskor, inklusive klorerade produkter.
- Tål temperaturer från -100° C upp till +270 °C.
Tryckhållfastheten beror på läckans storlek:
- 5 mm = 40 bar
- 2 mm = 50 bar
- 1 mm = 57 bar

Art.-Nr.

Beskrivning

TR1166.01

Läckagestopp i enkel förpackning

€/Each

60 ST.

-

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
Errecom s.r.l. reserves the right to apply any change at any time and without notice.
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CSU

Cool-Shot
Ultra
Förbättrad prestanda för A/C- och kylanläggningar

“Oil Fouling”

Klimaanleggets olje

SYSTEMS OPP TIL:
COOL-SHOT ULTRA
6 ML - 0.20 OZ

Kuldemedie

Cool-Shot Ultra

SYSTEMS UP TO
POWER
REFRIGERANT GAS
21 KW - 6 TONS
6,0 Kg - 13.2 lb

Vad är det?
FORTYNNING AV SMØRING = 1:125
COOL-SHOT ULTRA är en syntetisk tillsats
som förbättrar effektiviteten i AC-system i
fordon och minskar CO2-utsläppen. Errecoms laboratorier har förbättrat Ultra-serien: COOLSHOT ULTRA formulan har minskat till bara 6 ml, även vid behandling av system upp till 21 kW
| 6 ton.
Hur fungerar det?
COOL-SHOT ULTRA är framställd av två katalytiska tillsatser och ett smörjmedel som gör att
AC-system i fordon kan fungera med en maximal effektivitet: Endast 6 ml av produkten kan
eliminera problemet med oljeföroreningar.
Fördelar
- Endast 6 ml av produkten behandlar system på upp till 21 kW | 6 ton.
- Återställer de ursprungliga förhållandena för äldre A/C-system.
- Förbättrar värmeöverföringen med upp till 76 %.
- Ökar kylkapaciteten med 30–40 %.
- Levererar snabbare kall munstycksluft (ca 2–3 °C).
- Ökar smörjningskapaciteten hos kompressoroljan med 62%.
- Minskar kompressorfriktionen med minskning av vibrationer och buller.
- Förlänger systemets livslängd med 70–80 %.
- Minskar de årliga underhållskostnaderna med ca 20 %.
- Minskar koloxidutsläppen.
- Synlig med alla typer av UV-lampor.
Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

TR1170.AL.M4

Patron med adapter R1234a/R1234yf

Förpackning

€/Each

20 ST.

-

“Oil Fouling”

Før:

Förbättrad prestanda för AC-system
Etter:

Klimaanleggets olje

Kuldemedie

Cool-Shot

Vad är det?
COOL-SHOT är en syntetisk tillsats som kan förbättra effektiviteten hos AC-system i fordon.
Hur fungerar det?
COOL-SHOT är framställd av två katalytiska tillsatser och ett smörjmedel som gör AC-system
i fordon i stånd att eliminera problem med föroreningar av oljan, och återställa prestandan med
en maximal effektivitet.
Fördelar
- Återställer kylkapaciteten i AC-system till den ursprungliga kapaciteten.
- Synlig med alla typer av UV-lampor.
- Ger snabbare kallare luft (ca. 2–3 °C).
- Ökar smörjkapaciteten hos kompressoroljan med 54 %.
- Minskar kompressorfriktionen med minskning av vibrationer och buller.
- Förlänger kompressorns livslängd med 20–50 %.
- Minskar CO2-utsläppen.
- UNIVERSALDOSERING FÖR AC-system I FORDON = 30 ml (1 fl.oz.)
- För AC-system i fordon med upp till 3,6 kg - 7,9 lb kylmedel

Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

TR1122.C.K6

Patron med Flex Adapter R1234a
Spruta m/Proflex adapter till
R134a/R1234yf

Förpackning

15 ST.

-

Förpackning

15 ST.

-

TR1122.C.M9
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€/Each

SD

En antifuktprodukt för AC-system
Vad är det?
SUPER DRY är en dehydratiserande tillsats som kan förhindra fuktbildning i AC-system i fordon.
Hur fungerar det?
SUPER DRY innehåller särskilda kemiska komponenter som förbättrar smörjmedlets stabilitet
och förhindrar att det bildas fukt i AC-system i fordon.
Fördelar
- Avlägsnar effektivt fukt från AC-system i fordon.
- Påverkar inte AC-systemens prestanda.
- Hjälper till med att förebygga syrabildning.
- Innehåller inte metanol.
- Skadar varken packningar eller invändiga komponenter.
- Täpper inte till återvinningskomponenter.
- UNIVERSALDOSERING FÖR A/C-SYSTEM I FORDON = 30 ml (1 fl.oz.)
- För AC-system i fordon med upp till 3,6 kg - 7,9 lb kylmedel.

Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

TR1132.C.K6

Patron med Flex Adapter R1234a

Förpackning

€/Each

15 ST.

-

En syraneutraliserande produkt för AC-system
Vad är det?
NO-ACID är en neutraliserande produkt som helt kan ta bort syrarester i AC-system i fordon för
att förhindra skador på kompressorn
Hur fungerar det?
De kemiska komponenterna i NO-ACID binder och avlägsnar syrarester i systemet. Dessa
rester kan bero på dåliga kyl- eller smörjmedel, fukt eller kompressorhaveri. När NO ACID tillförs
systemet förhindrar den syrabildning.
Fördelar
- Tar helt bort syra från AC-system.
- Neutraliserar eventuella syrarester förorsakade av ett kompressorhaveri.
- Neutraliserar syra som tillförts av AC-systemens återvinningskomponenter.
- Snabb och omedelbar verkan, täpper inte till systemets komponenter.
- Idealisk för förebyggande underhåll.
- UNIVERSALDOSERING FÖR AC-system I FORDON = 30 ml (1 fl.oz.)
- För AC-system i fordon med upp till 3,6 kg - 7,9 lb kylmedel.
Art.-Nr.

Beskrivning

Pack.

TR1124.C.K6

Patron med Flex Adapter R134a

Forpakning

€/Each

15 PCS

-

Booster

Mekanisk förstärkare

Med hjälp av denna speciella adapter kan du lösa problemet med att tillsätta tillsatser i ACsystem som är fyllda med kylmedel och har ett tryck på 5,5 bar till 9 bar.Det är också möjligt att
använda adaptern tillsammans med en traditionell silikonspray, där den kan hantera ett tryck på
upp till 25 bar*.
*GÄLLER INTE: USA –KANADA –JAPAN –SPANIEN – FRANKRIKE –ITALIEN –
STORBRITANNIEN – TYSKLAND – NEDERLÄNDERNA– BELGIEN

Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

IN1028.01

Mekanisk förstärkare

Förpackning

€/Each

11 ST.

-

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
Errecom s.r.l. reserves the right to apply any change at any time and without notice.
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Grönt UV-spårämne för R134a
Inbyggt mätglas
Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

TR1033.01.S1

350 ml (11,9 FL. OZ.) Inbyggt mätglas

Kartong

€/Each

12 ST.

-

7,5 ml (1/4 FL. OZ.) sprutor i förpackning
Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

TR1059.A6.K6

Förpackning med 6 sprutor med R134a-adapter

Blister

€/Each

20 ST.

-

För elektriska/mekaniska kompressorer som använder POE-olja
Inbyggt mätglas
Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

TR1098.Q.S1

250 ml (8,5 FL. OZ.) Inbyggt mätglas

Kartong

€/Each

12 ST.

-

7,5 ml (1/4 FL. OZ.) sprutor i förpackning
Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

TR1098.A6.K6

Förpackning med 6 sprutor med
R134a-Flex Adapter

Blister

POE 100 OLJA för AC-system i hybrid- och elbilar

Art.-Nr.

Beskrivning

OL6033.Q.P2

250 ml (8,5 FL. OZ.) flaska

€/Each

24 ST.

-

PAG-smörjmedel för R1234yf AC-system
PAG 46
Art.-Nr.

Beskrivning

OL6047.Q.P2

250 ml (8.5 FL. OZ.) flaska

€/Each

24 ST.

-

PAG 100
Art.-Nr.

Beskrivning

OL6048.Q.P2

250 ml (8,5 FL. OZ.) flaska

€/Each

24 ST.

-

* Kompatibel med AC-system i hybrid- och elbilar.

8
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€/Each

20 ST.

-

Lubrificant

PAG – 46, 100, 125, 150 & UNIVERSAL – POE 68, 55
Double end-capped, syntetisk Polyalkylene glykolsmörjning för AC-system i fordon med R134a (&R12) kylmedel.
En unikt sammansatt blandning:
- Antioxidanter säkerställer molekylär integritet. - Avfuktande, vilket ger hydrolytisk stabilitet. - Syraneutraliserande för att upprätthålla PHbalansen. - Termisk stabilitet över ett brett temperaturområde. Flytande vid låga temperaturer. - Överlägsen smörjförmåga ger optimalt skydd
mot kompressorslitage. - Optimal kompressordriftsstabilitet. - Ökar systemprestandan. - Framtagen för att förlänga kompressorns livslängd.

UNIVERSAL PAG

PAG 150

Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

OL6002.M.P2

500 ml (17 FL. OZ.) Flaska

-

Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

OL6001.Q.P2

250 ml (8.5 FL. OZ.) Flaska

-

PAG 46

PAG 100

12 ST.

Beskrivning

Förpackning

OL6003.Q.P2

250 ml (8.5 FL. OZ.) Flaska

-

Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

OL6004.Q.P2

250 ml (8.5 FL. OZ.) Flaska

-

ISO 68

-

-

Beskrivning

Förpackning

OL6005.Q.P2

250 ml (8.5 FL. OZ.) Flaska

-

Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

OL6016.K.P2

1L (34 FL. OZ.) Flaska

-

POE 55

€/Each

24 ST.

Art.-Nr.

POE 68

€/Each

24 ST.

Art.-Nr.

PAG 125

€/Each

-

Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

OL6055.M.P2

500 ml (17 FL. OZ.) Flaska

-

€/Each

24 ST.

-

€/Each

12 ST.

€/Each

12 ST.

-

€/Each

24 ST.

-

PAG-Oljor för CO2
PAG-Oljor för AC-system med CO2

Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

OL6037.Q.P2

250 ml (8.5 FL. OZ.) Flaske

-

€/Each

24 ST.

-

Premium PAG Lubricants
Vad är det?

PAG smörjmedel för AC-system med R134a, R1234yf och hybrid- och elfordon R1234yf

PREMIUM PAG smörjmedel definierar nivån på smörjningen av A/C-kompressorer på grund av den höga kvaliteten på Double end-cappedformulan. Premium PAG är framtagen för AC-system som använder R134a och R1234yf kylmedel.

Hur fungerar det?

Vanliga PAG-smörjmedel har en molekylstruktur som är öppen, och därmed alltså kemiskt reaktiv på båda sidorna av molekylen. Dessa medel
kommer sannolikt att binda fukt, vilket är ett naturligt tillstånd i systemet, och bilda syra som försvagar de utsatta komponenterna i systemet (t.ex.
kompressor, kondensor och förångare).
För att minska denna kemiska instabilitet har vissa smörjmedel framtagits genom att ersätta hydroxylgruppen på den ena sidan av molekylkedjan
med en akrylgrupp. Premium PAG smörjmedel tillverkas genom att stänga av båda sidorna på molekylen (DOUBLE END-CAPPED). Resultatet är
ett stabilt smörjmedel även när det utsätts för höga temperaturer och fukt. Produkten förlänger den maximala verkningsgraden hos A/C-systemet.

Fördelar

- Högre smörjförmåga. Double end-capped-formel med förbättrad kemisk och termisk stabilitet.
- Högre komponentsäkerhet – Errecom-kvalitet.
Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

OL6057.M.P2

500 ml (17 FL.OZ.) flaska

-

OG

€/Each

12 ST.

-

Oil Guard
Oil Guard

OIL GUARD är ett diagnosverktyg som gör att du kan kontrollera det allmänna tillståndet hos ACsystemen genom att helt enkelt ansluta den till AC-systemens högtrycks- och lågtrycksportar.
Med OIL GUARD glaset kan du visuellt inspektera systemet för förekomster av kemiska tillsatser
som U/V-spårämne eller A/C läckagestoppsmedel, samt kontrollera blandbarheten för olja/
kylmedel. På så sätt är det möjligt att bedöma oljans kvalitet och fastställa förekomsten av vatten
eller andra föroreningar.
Oil Guard innehåller:
- 100 cm röd påfyllningsslang – 100 cm blå påfyllningsslang.
- Snabb lågtrycksanslutning – Snabb högtrycksanslutning.
Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

RK1268

Oil Guard

-

RK1025

Oil Guard R1234yf

-

€/Each

01 ST.
01 ST.

-

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
Errecom s.r.l. reserves the right to apply any change at any time and without notice.
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UV-spårämnesborttagare

Avlägsnar UV-spårämnen från ytor och verktyg när spårämnet har sprutats in i ett system, eller
när ett system har reparerats efter ett läckage. Brilliant Remover kan användas för att ta bort
spår av UV-spårämnen från portar och förorenade delar i AC-systemen, och på så sätt undvika
eventuella felavläsningar.
Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

TR1109.01

100 ml (3.4 FL.OZ.) sprayflaska

-

€/Each

32 ST.

-

Flexibel ljuslykta

--  Strömförsörjning: 3 x AA-batterier på 1,5 V - Glasögon: 100 % UV-skydd.
--  LED våglängd: 385–380 nm - 5 vita LED-lampor.
--  Aluminiumhylsa.

UV LED spårämneslampa
Art.-Nr.

Beskrivning

RK1267

-

€/Each

05 ST.

-

UV-lampa 12 volt

UV-lampa som kan lokalisera läckor i AC-systemen.
Kontrollerar alla komponenter i AC-systemen. Läckage får spårämnet att fluorescera.
Tekniska specifikationer:
- Strömförsörjning: 12 V.
- UV-glasögon: 100 % UV-skydd.
- UV-ljusfrekvens: 410–405 NM.
UV 100W-12 V lampa

Art.-Nr.

Beskrivning

RK1231

-

€/Each

01 ST.

-

UV-glasögon

--  100 % UV-skydd.
--  Uppfyller EN166:2001.
--  Uppfyller EN170: 2002.
Art.-Nr.

Beskrivning

UV1002.01

-

€/Each

05 ST.

-

Spårämnes-/oljeinsprutare

--  Volym på 60 ml, kopplas till lågtryckssidan
--  Påfyllbar - 60 ml volym - 1/4 SAE vridbar förslutning
--  R134a lågtryckssport med snabbkoppling – Plastfodral
Art.-Nr.

Beskrivning

RK1155

-

€/Each

01 ST.

-

Elektronisk läckagedetektor

Detta är en elektronisk anordning som är skräddarsydd för att registrera kylgasblandningen H2 (5 %)
+ N2 (95 %) och alla köldmedier som R134a-R410a-R407c-R1234yf-R32 R404-R502-R600-R290.
Läckagedetektorn är utrustad med en värmegivare och en mikroprocessor som säkerställer en
mycket noggrann och pålitlig signal. Med justerbar intensitetsnivå och 7 LED-indikatorer som
fungerar som en färgskala, säkrar enheten detektering av läckor mindre än 5 ppm (2g/år).
Tekniska specifikationer: • Semiconductor värmegivare. • 40 cm rostfri flexibel sond.
• Drifttemperatur 0 till 40 °C. • 3 intensitetsnivåer. • Läckageindikator med 7 LED flerfärgad visuell
skala. • Registrerar följande kylmedel: R134a – R1234yf – H2/N2-R410A – R404A – R407C – R22-R502
– R600 – R90. • Uppfyller SAE J 1627 CE-standard. • Strömförsörjning: 2 x C alkaliska batterier.
• Batteriladdare 3.3 V/0.5 A. • Fodral för detektor (22,2 x 6,6 x 5,1 cm). • Vikt 418 g (inkl. batteri).
Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

TR1109.01

Elektronisk läckagedetektor

-

€/Each

01 ST.

** 80x120xH200 cm (31,50x47,25xH78,75 inch.)
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-

Adaptrar för system med R134a & R1234yf
--  För sprutor och Push & Fill system.
--  Envägsventil.
--  Brottstyrka för slangar: 60 bar.

Art.-Nr.

Beskrivning

RK1422

R134a + Flex Adapter

RK1423

€/Each

20 ST.

R1234yf + Flex Adapter

-

20 ST.

-

Adapter PROFLEX
--  Med säkerhetsventiler i mässing
--  För anläggningar med R134a & R1234yf

Art.-Nr.

Beskrivning

TB5162.01

R134a PROFLEX Adapter

TB5163.01

€/Each

01 ST.

R1234yf PROFLEX Adapter

-

01 ST.

-

Interior Purifier

Rengöring och djupverkande behandling för interiörer – Utan Biocider
Vad är det?
INTERIOR PURIFIER är en rengöringsbehandling för rengöring och uppfräschning av
kupén. Produkten efterlämnar en behaglig doft och renhet. Vi rekommenderar att använda
denna produkt tillsammans med Evaporator Cleaner Foam.

Lämplig behandling: 200 ML (6.8 FL.OZ) SUV – MPV – MINIBUSS - HUSBIL
Art.-Nr.

Beskrivning

Doft

AB1050.J.01

200 ml (6.8 FL.OZ.) sprayflaska

Mint

TC

€/Each

24 ST.

-

Total Care

Komplett rengöringsprodukt för AC-system - Utan Biocidert
Vad är det?
TOTAL CARE är en komplett rengöringsprodukt för att rengöra och fräscha upp förångaren och
kupén som efterlämnar en behaglig doft och renhet.
Lämplig behandling: 100 ml (3,4 FL. OZ.)
COMPACT – SEDAN – STATIONCAR
Lämplig behandling: 200 ml (6,8 FL. OZ.)
SUV – MPV – MINIBUSS – HUSBIL
Paketet innehåller: - Sprayflaska med Evaporator Cleaner Foam – skumrengöring för förångare
och sprayflaska med Interior Purifier – rengöringsbehandling för interiörer - Med 60 cm slang.

200 ML (6.8 FL.OZ.) Blisterförpackning
Art.-Nr.

Doft

RKAB36

Mint

€/Each

10 ST.

-

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
Errecom s.r.l. reserves the right to apply any change at any time and without notice.
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Atom Machine

A

Ultrasonisk atomizer

ATOM MACHINE är en elektronisk ultraljuds-atomizer, som är utformad för atomisering av vätskor, som distribueras av AC-systemens recirkulationssystem
för att desinficera och/eller ta bort dålig lukt. ATOM MACHINE förångar vätskan så det skapas stora mängder fina partiklar (mindre än 5 mikrometer i
diameter) vid omgivningstemperaturer. Dessa ultrafina partiklar (<5 Micron) kondenserar inte på ytorna de träffar och kan därför tränga djupt in i ACsystemen och kupén.
Atom Machine är byggd enligt den högsta specifikationen och ansluts till elnätet för att säkerställa att tillräckliga mängder partiklar skapas. Därmed tas
effektivt alla mikroorganismer och dålig lukt bort. När vätska avdunstar vid upphettning till en hög temperatur eller drivs av traditionella sprayer, kan de aktiva
ingredienserna inte tränga djupt in i systemet, vilket är nödvändigt för att säkerställa 100 % effektivitet.
Specifikationer:
• Strömförsörjning:12 volt. • Drifttemperatur: 0° C - 60° C. • Förångningshastighet: ≈ 390 ml /h. • Mått: L170 x B110 x H170 mm. • Vikt: 0,7 kg.
• Behandlingstid: 30 minuter. • Satsen innehåller: • Atom Machine innehåller 48 behandlingar á 120 ml (4 FL. OZ) för rengöring av AC-system, finns i tre
nya dofter: Atom Pure, Atom Lemon och Atom Green.

Art.-Nr.

Beskrivning

RK1395

Mint

NEW MODEL

Pure Ozone Machine 220 V
Ozongenerator

Vad är det?
PURE OZONE MACHINE är en mobil och kraftfull 220V ozongenerator.
Fördelar
- Tar bort dålig lukt från invändiga ytor i fordon, båtar, hus, sommarstugor, luftkonditionering, osv.
- Mycket effektiv mot lukter från mat och husdjur.
- Dödar omedelbart mikroorganismer, virus, bakterier, svampar, parasiter, osv.
- Kräver inget underhåll, inga skadliga ämnen används och det bildas inga restprodukter.
Användning
Behandlingen ska utföras utan att människor, djur eller växter finns i rummet.
Tidförbrukning
- 15 min - personbilar, stationsvagnar eller utrymmen på upp till 10 m2.
- 30 min - SUV, MPV, skåpbilar, minibussar, husbilar på upp till 20 m2.
- 45 min - bussar eller utrymmen på upp till 30 m2.
- 60 minuter - utrymmen på upp till 40 m2.
- 90 minuter - utrymmen på upp till 50 m2.
Specifikationer:
- Spänning: 100/220V – 50/60 Hz.
- Drifttemperatur: 00 °C - 60 °C.
- Ozonproduktion: 800 mg/h.
- Mått: L 285 x B 130 x H 210 mm.
- Vikt: 2,9 kg.
Art.-Nr.

AB1040.01

12

€/Each

01 ST.

-

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
Errecom s.r.l. reserves the right to apply any change at any time and without notice.

€/Each

01 PC

-

Belnet Aerosol
Rengöringsvätska för AC-system

Vad är det?
Belnet Aerosol är den mest direkta, säkra och enkla lösningen för sköljning av små
AC-system och systemkomponenter.
Hur fungerar det?
Sprayflaskan är fylld med CO2 för att ge Belnet-rengöringsvätskan en hög
matningshastighet. Levereras med en speciell spolpistol/slang eller med en speciell
gummiikon.
Fördelar
- Klar att använda.
- Arbetstryck på 8–9 bar (116–130 psi).
- Bibehåller högt tryck tills burken är tom - 3 bar (43,5 psi).
- Inget behov av extrautrustning.
Behandlingen avslutas med kväve för att avlägsna rester av rengöringsvätskan.
Art.-Nr.

Beskrivning

TR1009.U.M1

Med gängor

Art.-Nr.

Beskrivning

RP1042.01

Adapter 1/4 SAE

Art.-Nr.

Beskrivning

RP1048.01

Spolpistol med slang
och kulventil

€/Each

12 ST.

€/Each

01 ST.

€/Each

01 ST.

-

Fast Flush Kit
Fast Flush med kvävesats

Fast Flush Kit innehåller:
--  Belnet Aerosol med gängor/adapter
--  Pistol med slang och kulventil
--  Kväve 950 ml engångspatron
--  Mini 0–10 bar tryckregulator
--  1/4 SAE vridbar slangadapter
--  R134a-adapter med lågt tryck för snabb anslutning
--  1/4 SAE M x 5/16 SAE F 90° adapter
--  Fodral
Art.-Nr.

Beskrivning

RK1078

Universalsats för rengöring och spolning

€/Each

01 ST.

-

Alpha Flush

Rengöringsvätska för A/C-spolningsmaskiner
Fördelar:
--  Rengöringsvätska speciellt framtagen för användning i spolmaskiner.
--  Skadar inte komponenterna i spolningsmaskinen.
--  Går inte att antända.
--  Inte ADR.
--  1 liter metallflaska.
--  5 liter metalldunk.
Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

TR1142.P.01

5 liter (1,32 GAL.) metalldunk

-

€/Each

02 ST.

-

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
Errecom s.r.l. reserves the right to apply any change at any time and without notice.
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DPF Flush

Dieselpartikelfilter Cleaner
Vad är det?
En icke-brännbar vätska (utan suspenderade metaller) speciellt framtagen för rengöring av
dieselpartikelfilter. Tack vare sin speciella kemiska sammansättning kan denna produkt tränga
djupt in i partikelfiltret och ta bort kol- och sotavlagringar som förhindrar en normal passage
av avgasutsläpp från motorn. Denna produkt återställer därmed en normal funktion av hela
systemet.

Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

TR1136.P.01

5 liter (1,32 GAL.) dunk

-

€/Each

02 ST.

-

DPF Rinse
Dieselpartikelfilter Rinse

Vad är det?
En speciell vätska som partikelfiltret sköljs med efter rengöring. Tack vare sin speciella
kemiska sammansättning kan denna produkt tränga djupt in i partikelfiltret och ta bort kol- och
sotavlagringar som förhindrar en normal passage av avgasutsläpp från motorn. Denna produkt
återställer därmed en normal funktion av hela systemet.

Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

TR1137.P.01

5 liter (1,32 GAL.) dunk

-

DPF Flush Gun

Specialutrustning för rengöring av DPF-FAP
Vad är det?
Specialutrustning som används tillsammans med tryckluft, framtagen för rengöring av
dieselpartikelfilter. Levereras med sonder som är lätta att byta och kan användas på alla modeller
av partikelfilter.
Fördelar
-- 
-- 
-- 
-- 

Gummihandtag - utbytbara formbeständiga och flexibla sonder.
Koppling till tryckluft med kulventil.
FKM-packningar, motståndskraftiga mot även de mest aggressiva vätskorna.
PA11-slangen tål också de mest aggressiva vätskorna.
Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

RP1052.01

DPF FLUSH GUN

-

€/Each

01 ST.

-

DPF Flush Kit

DPF-rengöring komplett sats

- Levereras i låda med DPF FLUSH-pistol, DPF flush och DPF Rinse.
- Räcker till 6 regenereringar.

Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

RK1350

Sats med tre produkter

-

14

€/Each

01 PC

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
Errecom s.r.l. reserves the right to apply any change at any time and without notice.

-

€/Each

02 ST.

-

SealUp

A/C-fogmassa - optimal tätning

Vad är det?
SEALUP är en fogmassa för AC-system som bildar en kemiskt
motståndskraftig film över gängorna. Produkten förblir flexibel, fäster
på invändiga ytor och fyller ut alla mikroskopiska hålrum. Idealisk
för användning på plast- och metallmaterial som utsätts för extrema
vibrationer. Produkten fungerar vid en temperatur från -90 °C upp till
+ 200 °C. Motståndskraftig i både vakuum och vid tryck på upp till
500 bar/7 250 psi.
Hur fungerar det?
Används för tätning av packningar och kopplingar med gängor
och flänsar. SEALUP fäster på ytor och bildar en tät försegling
som är flexibel men långtidshållbar. Produkten förhindrar läckage
vid rörfogar, fästen och bultar. Den motstår kontakt med flera olika
kemikalier, inklusive kylmedel, bränslegaser, smörjmedel, bränslen,
lösningsmedel och industrigaser.
Fördelar
--  Förhindrar läckage.
--  Tillåter återöppning av kopplingarna.
--  Lätt att ta bort.

Art.-Nr.

Beskrivning

TR1157.Y.30

SealUp 50 ml tub

30 ST.

SealUp 50 ml tub

01 ST.

TR1157.Y.01

T

€/Each.

-

Thor

Fogmasseborttagare
Vad är det?
THOR är en särskilt snabbverkande och effektiv kemisk produkt som är
framtagen för att avlägsna rester av fogmassa från ytor.
Hur fungerar det?
Spraya THOR direkt på ytan som förorenats med fogmassa, vänta i två
minuter och rengör därefter med en trasa.

Art.-Nr.

Beskrivning

TR1013.J.01

200 ml (6.8 FL. Och OZ.) Aerosolsprayflaska

€/Each.

24 ST.

-

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
Errecom s.r.l. reserves the right to apply any change at any time and without notice.
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Easy Flush

Spolmaskin för AC-system med elektrisk pump
Vad är det?
Easy Flush är en kraftfull och effektiv sköljmaskin med invändig tank för säker sköljning av ACsystem oavsett storlek och kapacitet. Det är den snabbaste och enklaste lösningen för sköljning
av AC-system.
Tekniska specifikationer:
--  Strömförsörjning: 230/240 V – 50/60 Hz.
--  20 liter invändig tank.
--  Pumpkapacitet: 14 l/min.
--  Max. pumpström: 0,75 KW.
--  Max. pumptryck: 0,45 MPa.
--  EPDM pumppackningar.
--  Mekaniska insatsfilter.
--  Snabb anslutning till externt kväve.
--  Extern manövrering för att vända sköljningscykeln utan att koppla loss slangarna.
--  3 m flexibla slangar med 1/4 SAE-kulventiler.
--  Adaptersats för anslutning till olika A/C-system.
--  Utbytbara anslutningar: 1/4 SAE -3/8 SAE-1/2 SAE (2 av varje typ).
--  Vikt: 20 kg.
--  Inbyggd rullvagn.
--  Mått: 445x300x740 mm.

Varning! Använd endast sköljmaskinen tillsammans med Alpha Flush* rengöringsvätska
Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

VP1027.01

Spolmaskin för AC-system med elektrisk
pump

-

€/Each

01 ST.

-

Easy Pass

Adapteranslutningssats för HVAC & R-utrustning

En enkel sats för snabb anslutning av två kylrör för en komplett genomsköljning.

Art.-Nr.

Beskrivning

Förpackning

RK1343

Easy Pass

-

16

€/Each

01 ST.

-

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
Errecom s.r.l. reserves the right to apply any change at any time and without notice.

O-ringssats för asiatiska och europeiska bilar
RG1022.01 RG1023.01 RG1024.01

RG1004.01

RG1020.01

RG1014.01

RG1025.01

RG1026.01

RG1021.01

RG1027.01

RG1060.01

RG1049.01

RG1013.01

RG1062.01

RG1050.01

RG1031.01

RG1057.01

RG1058.01

RG1032.01

RG1071.01

RG1033.01

RG1039.01

RG1066.01

Art.-Nr.

Beskrivning

RK1048

05 O-ringar per kod (totalt 120 O-ringar)
10 O-ringar per kod (totalt 240 O-ringar)
15 O-ringar per kod (totalt 240 O-ringar)

RK1166

RG1059.01

RK1001

€/Each

01 ST.
01 ST.
01 ST.

-

OEM O-ringar specialsats. Alfa Romeo, Daf, Fiat, PSA, Renault, Volvo
RG1073.01

RG1074.01

RG1075.01

RG1076.01

05 pcs
RG1077.01

05 pcs
RG1078.01

05 pcs
RG1079.01

06 pcs
RG1080.01

06 pcs
RG1081.01

06 pcs
RG1082.01

06 pcs
RG1083.01

06 pcs
RG1084.01

03 pcs

03 pcs

03 pcs

03 pcs

Art.-Nr.

Beskrivning

RK1140

O-ringssats för asiatiska och europeiska bilar

€/Each

01 ST.

-

Springlock-servicesats. Fjäderlås, O-ringar & verktyg. Även för V.A.G. & Opel

RL1006.01

RG2001.01

01 pc

RL1007.01

01 pc

RL1008.01

01 pc

RL1009.01

RG2002.01

RG2003.01

RG2004.01

01 pc

RL1002.01

10 pcs

10 pcs

10 pcs

RL1003.01

RL1004.01

RL1005.01

10 pcs

01 pc

01 pc

01 pc

01 pc

Art.-Nr.

Beskrivning

RK1150

Springlock-servicesats

€/Each

01 ST.

-

Ventilskyddshattar

RT1000.01

RT1003.01

RT1007.01

RT1010.01

RT1001.01
05 pcs

05 pcs

05 pcs

RT1004.01

RT1008.01

RT1017.01

05 pcs

Kan också använda: Art.nr RK1080

RT1002.01
05 pcs

05 pcs

05 pcs

RT1005.01

RT1009.01

RT1018.01

05 pcs

05 pcs

05 pcs

05 pcs

05 pcs

Art.-Nr.

Beskrivning

RK1052

Ventilskyddshattar

€/Each

01 ST.

-

30 st. munstycken i sats

RV3001.01

03 pcs

RV3004.01

03 pcs

RV3007.01

03 pcs

RV3010.01

03 pcs

RV3002.01

03 pcs

RV3005.01

03 pcs

RV3008.01

03 pcs

RV3003.01

03 pcs

RV3006.01

03 pcs

RV3009.01

03 pcs

Art.-Nr.

Beskrivning

RK1051

30 st. munstycken i sats

€/Each

01 ST.

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
Errecom s.r.l. reserves the right to apply any change at any time and without notice.
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A/C-kompressorpackningar
RG2005.01

RG2008.01

RG2011.01

Art.-Nr.

Beskrivning

RK1053

A/C-kompressorpackningar

€/Each

01 ST.

RG2014.01

-

RG2006.01

03 pcs

RG2007.01

03 pcs

RG2009.01

03 pcs

03 pcs

RG2012.01

03 pcs

03 pcs

03 pcs

RG2013.01

03 pcs

RG2015.01

03 pcs

RG2010.01

03 pcs

RG2016.01

03 pcs

03 pcs

Kompressor Guard

Nätfilter som monteras på kompressorns inlopp. Skyddar mot orenheter och
metallspån.

RG2029.01

RG2030.01

02 pcs

02 pcs

RG2034.01

RG2018.01

02 pcs

02 pcs

RG2035.01

Art.-Nr.

Beskrivning

RK1186

Kompressor Guard

€/Each

01 ST.

RG2036.01

02 pcs

02 pcs

RG2040.01

-

RV1002.01

05 pcs

05 pcs

RK1080

Sats med ventiler, skyddskåpor och serviceportar

€/Each

01 ST.

-

Ventilsats m/verktyg

05 pcs

RK1331

Ventilsats m/verktyg

01 ST.

05 pcs

Beskrivning

RK1116

Verktygssats för montering & demontering
av munstycke

01 ST.

-

Nålventil-verktyg
Art.-Nr.

Beskrivning

RL1001.01

Nålventil-verktyg

18

€/Each

01 ST.

05 pcs

RV2014.01

02 pcs

RT1003.01

RT1004.01

05 pcs

RT1010.01

05 pcs

05 pcs

05 pcs

(05 pcs)

(05 pcs)

-

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
Errecom s.r.l. reserves the right to apply any change at any time and without notice.

01 pc

05 pcs

RV1002.01

-

02 pcs

05 pcs

(10 pcs)

€/Each

02 pcs

02 pcs

RV1001.01

Verktygssats för montering & demontering av Orifice tube

Art.-Nr.

02 pcs

RG2034.01

RV1005.01

RT1008.01

(05 pcs)

€/Each

02 pcs

02 pcs

RG2022.01

RG2038.01

RV1004.01

05 pcs

RV1010.01
Beskrivning

02 pcs

RG2023.01

RG2021.01

RV1003.01

RV2012.01

RV1004.01

Art.-Nr.

02 pcs

RG2037.01

02 pcs

RT1001.01

RT1007.01

02 pcs

RG2019.01 RG2020.01

RG2039.01

02 pcs

RT1000.01

RG2017.01 RG2033.01

02 pcs

02 pcs

RV1001.01

RV2010.01

Beskrivning

02 pcs

02 pcs

Sats med ventiler, skyddskåpor
och serviceportar

Art.-Nr.

RG2031.01 RG2032.01

RV1005.01
(05 pcs)

02 pcs

RT1017.01

RT1002.01

05 pcs

RV1006.01

05 pcs

RV2015.01

02 pcs

RT1018.01

05 pcs

RT1009.01

05 pcs

05 pcs

RV1003.01
(05 pcs)

RV1006.01
(05 pcs)

RV1011.01

RV1012.01

(05 pcs)

(05 pcs)

RL1001.01

One Shot Nitrogen kit
Levereras i väska med kväveflaska och manometer med lågtrycksanslutning
- 950 CC
- 110 bar

- 200 bar (IND)/0–50 bar (ut)
- Ø 40 mm hög- och lågtrycksgrenrör manometer
- 1/4 SAE-anslutning

a

b

Art.-Nr.

€/Each

12 ST.

BG1005.01

-

Art.-Nr.

MN1020.01

Art.-Nr.

Beskrivning

RK1369

One Shot Nitrogen kit BG1005.01+MN1020.01

TB5101 &
RA1051.01

€/Each

01 ST.

-

€/Each

Adapter för tryckprovning av R1234yf-system
Används tillsammans med RK1369

01 ST.

-

01 ST.

-

b

a

Art.-nr. RK1369

One Shot Nitrogen med 5 % tillsatt kväve
- 950 CC
Art.-Nr.

€/Each

06 ST.

BG1062.01

-

Nitrogen Regulator
-

200 Bar (in) / 0-50 Bar (ut)
Ø 40 mm hög- och lågtrycksgrenrör manometer
1/4 SAE-anslutning (hane)
Förvaringsväska

Art.-Nr.

Beskrivning

€/Each

RK1280

Manometer 0–50 bar med slang och lågtrycksanslutning

01 ST.

-

ERRECOM påfyllningsslangar som uppfyller SAE J2196 - J2888 med M14x1,5 anslutning
- TB7655B påfyllningsslang blå 3 meter 1/4 x M14x1,5 till Konfort 600 / 700-serien
- TB7655R påfyllningsslang röd 3 meter 1/4 x M14x1,5 till Konfort 600 / 700-serien
Cm

Art.-Nr.

300

TB7655B

300

TB7655R

€/Each

-

-

CONTINENTAL påfyllningsslangar som uppfyller SAE J2196 - J2888
med On-Line virvelanslutning
Cm

Art.-Nr.

350

TB7701B

350

TB7701R

€/Each

-

ERRECOM påfyllningsslangar som uppfyller SAE J2196 - J2888
med M12x1,5 anslutning
- TB7571B påfyllningsslang blå 200 cm 1/4 M12x1,5 1234yf
- TB7671B påfyllningsslang blå 300 cm 1/4 M12x1,5
- TB7671R påfyllningsslang röd 300 cm 1/4 M12x1,5
Cm

Art.-Nr.

200

TB7571B

-

TB7671R

-

300
300

TB7671B

€/Each

-

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
Errecom s.r.l. reserves the right to apply any change at any time and without notice.
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R134a Errecom snabbkoppling som uppfyller SAE J639
Art.-Nr.

Beskrivning

RA1053.01

Högtryck snabbkoppling röd med utvändig 1/4 gänga
Lågtryck snabbkoppling blå med utvändig 1/4 gänga
Högtryck snabbkoppling med M14X1,5 invändig gänga
Lågtryck snabbkoppling med M14x1,5 invändig gänga

RA1054.01
RA1055.01

RA1056.01

€/Each

01 ST.
01 ST.
01 ST.
01 ST.

-

R1234yf Errecom snabbkoppling som uppfyller J2888

Art.-Nr.

Beskrivning

RA1050.01

Högtryck röd M12x1,5 till HFO1234yf
Lågtryck blå M12x1,5 till HFO1234yf

RA1051.01

€/Each

01 ST.
01 ST.

-

Serviceport-adapter högtryck röd

Används där det finns begränsat utrymme, t. ex. Ford, BMW,
Volvo C30 och Mercedes SLK
Art.-Nr.

Beskrivning

RA1018.01

Högtryck sidoport

€/Each

01 ST.

-

Renault-adapter, från modellår 2003
Art.-Nr.

Beskrivning

RK1208

Renault-adapter, från modellår 2003

€/Each

01 ST.

-

Retrofit-adaptrar
Art.-Nr.

Beskrivning

RF1000.05

Retrofit högtryck (röd) adapter 1/4 med skyddshatt

€/Each

01 ST.

-

(5 st. per påse)

Art.-Nr.

Beskrivning

RF1001.05

Retrofit lågtryck (blå) adapter 1/4 med skyddshatt

€/Each

01 ST.

-

(5 st. per påse)

Kulventil med hane 1/4 utvändig & 1/4 invändig gänga
Art.-Nr.

Beskrivning

RP1119.01

Kulventil med hane 1/4 utvändig & 1/4
invändig gänga

20

€/Each

01 ST.

-

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
Errecom s.r.l. reserves the right to apply any change at any time and without notice.

Special Bag System
Vad är det?
Errecoms Special Bag system är speciellt framtaget för att förhindra fukt- och
partikelföroreningar i smörjmedel och färgämnen som används i AC-system. Errecoms
högkvalitativa UV-spårämne och Double end-capped olja fylls i laminerade påsar som
håller fukten ute, och levereras tillsammans med en snabbkoppling för användning på
klimatanläggningar-servicestationer.

Hur fungerar det?
Anslut Errecoms specialanslutning till valfri servicestation, fäst påsen på anslutningen och
fortsätt med serviceåtgärden.
Fördelar
--  Ingen fukt.
--  Inga föroreningar.
--  Inget spill eller tidsförluster, som t.ex. vid påfyllning av oljebehållare.
--  Inga extra kostnader - samma pris som standardförpackningen.
--  Enkel att använda.
--  Kan användas på nästan alla servicestationer på marknaden.
--  Ger snabbt, enkelt och rent underhåll.
--  Förhindrar fukt och andra orenheter från att tränga in i servicestationen.
--  Säker och fuktfri förvaring.

A/C UV-spårämne till R134a
150 ml (5 FL.OZ.) Special Bag
Art.-Nr.

Beskrivning

TR1021.SH

Grönt UV-spårämne

€/Each

25 ST.

-

500ml (17 FL.OZ.) Special Bag
Art.-Nr.

Beskrivning

TR1021.S

Grönt UV-spårämne
UV-spårämne för hybrid- & elbilar

TR1098.S

€/Each

10 ST.
10 ST.

-

ERRECOM oljor för R134a-system
150 ml (5 FL.OZ.) Special Bag
Art.-Nr.

Beskrivning

OL6002.SH

LR-PAG UNIVERSAL
150 ml specialpåse Premium PAG
150 ml specialpåse POE 100 HYBRID

OL6057.SH

OL6033.SH

€/Each

25 ST.
25 ST.
25 ST.

-

500ml (17 FL.OZ.) Special Bag
Art.-Nr.

Beskrivning

OL6002.S

LR-PAG UNIVERSAL
LR-PAG 46
LR-PAG 100
LR-PAG 125
LR-PAG 150
LR-POE 100 för hybrid- & elbilar

OL6001.S

OL6003.S

OL6004.S
OL6005.S
OL6033.S

€/Each

10 ST.
10 ST.
10 ST.
10 ST.
10 ST.
10 ST.

-

Special-adapter till Special Bag System
Art.-Nr.

Beskrivning

RV5999.88

Gul specialadapter/anslutning 1/8 (hona)
Vit specialadapter/anslutning 1/8 (hona)
Gul specialadapter/anslutning 1/8 (hane)
Vit specialadapter/anslutning 1/8 (hane)

RV5999.93

RV5999.84
RV5999.69

€/Each

10 ST.
10 ST.
10 ST.
10 ST.

-

Adapter med snabbkoppling
för Special Bag System
Art.-Nr.

Beskrivning

RP1038.01.W

Vit rak adapter/anslutning
90° vit adapter/anslutning
Gul rak adapter/anslutning
90° gul adapter/anslutning

RP1039.01.W
RP1038.01.Y
RP1039.01.Y

€/Each

01 ST.
01 ST.
01 ST.
01 ST.

All care has been taken to ensure that the prices and information were correct at publication, however, Errecom s.r.l. take no responsibility for their use.
Errecom s.r.l. reserves the right to apply any change at any time and without notice.
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