Brzdové servisní prístroje
a náradí

WK 2019

Brakethrough Technology

Mnoho výhod servisních
nástrojů VDO
Požadavky na servisní nástroje se stále zvyšují. Stále složitější systémy vozidel vyžadují dnes takovou techniku, která
odpovídá těmto rostoucím nárokům. Naše zařízení VDO Autodiagnos Check, VDO TPMS Pro a VDO TPMS Go vám přinášejí
vhodná řešení.
Nehledě na to, zda jde o běžnou opravu vozidla, opravu brzd nebo pneumatik – naše servisní nástroje jsou vhodným
řešením pro použití orientované na budoucnost a pro nejrůznější značky vozidel. Kompaktní, snadno ovladatelné a vždy
aktuální díky softwarovým aktualizacím.

Servis může být velmi snadný – se zařízením VDO Autodiagnos Check

Připojte, nastartujte, běží: Zařízení VDO Service-Tester
nabízí rychlý přístup k systémům vozidla a funguje nezávisle.
Každodenní servisní práce pak jdou snadno od ruky –
a přitom nezáleží na výrobci vozidla. Pro vyšší efektivitu na
dílně: snadný Plug & Play – se zařízením VDO Autodiagnos
Check, dokonalým nástrojem pro každého zaměstnance.

Maximální efektivita – ve třech krocích
Plug & Select
Zvolte servisní téma v menu Fast-Check a můžete spustit
servisní proces.
Plug & Identify
Zadejte výrobce vozidla a automaticky se identifikuje model
vozidla, rok výroby a řídicí jednotky.
Plug & Fix
Všechny důležité servisní práce jsou podporovány nehledě
na výrobce – pro maximálně efektivní servisní práce.

VDO Autodiagnos Check
Číslo artiklu: A2C98791300

Informace o principu Plug & Play jsou na stránkách
www.autodiagnos.com

Vše důležité o zařízeních VDO TPMS Pro a VDO TPMS Go naleznete na předchozí straně.
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7estoYaFt a mČĜtFt SĜtstroMe

7estoYaFt a mČĜtFt SĜtstroMe

3ĜtstroM %)C6 300 na
testování brzdových kapalin

Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ

3Ĝesné urþent bodu varu brzdové kapaliny Petodou
ohĜevu k bodu varu
lze aplikovat na vãechny typy brzdových kapalin na
glykolové bázi s bodem varu do 300 °C
velmi snadná obsluha

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ

kompletnt pĜtstroM
pČt pipet na Mednorázové pouåitt a pČt keltmkĤ na
vzorky pro Mednorázové pouåitt
Návod k obsluze

.ontrolní znaþka: CE
8pozornČní: NepouåtveMte pĜtstroM bez vzorku.
ýíslo poloåky: 0393110034
.rátkp obMednací þíslo: 3005

Technická data:
3Ĝesnost mČĜent:

%U]GRYi NDSDOLQD MH K\JURVNRSLFNi FRå ]QDPHQi åH
EČKHP GRE\ DEVRUEXMH YRGX 7tPWR ERG YDUX NOHVi D
]Y\ãXMH VH QHEH]SHþt YêVN\WX EXEOLQ SiU\ = WRKRWR
GĤYRGX MH QXWQp EU]GRYRX NDSDOLQX SUDYLGHOQČ NRQWURORYDW
Y VHUYLVQtP FHQWUX SRSĜ ML Y\PČQLW ]D QRYRX
3ĜtVWURM $7( %)&6  QD WHVWRYiQt EU]GRYêFK NDSDOLQ
XPRåĖXMH PČĜHQt ERGX YDUX YãHFK EČåQČ DSOLNRYDQêFK
brzdových kapalin na glykolové bázi (DOT3, DOT 4, DOT
  THVWovánt probthá dlH principX WHrPického ohĜHvX na
bod varX, MHdiného zpĤVobX pĜHVného zMiãWČnt bodX varX
nezávisle na typu brzdové kapaliny.
Test zaþtná odbČreP brzdové kapaliny pipetou na
Mednorázové pouåitt z vyrovnávact nádråe soustavy.
Odebraný vzorek se poté vypustt do zkuãebntho keltPku
na vzorky pro Mednorázové pouåitt. 3ipety a keltPky na
vzorky Msou souþástt sady na odbČr vzorkĤ výrobce $T(.
Odebraný vzorek brzdové kapaliny se poté ohĜeMe v
pĜtstroMi $T( %)&6 3 na bod varu. 3ĜitoP naPČĜená
hodnota teploty (do 3 & se digitálnČ zobrazt na
þelntP panelu pĜtstroMe a PĤåe být s opcionálnČ dodanou
tiskárnou dokuPentována 6aPotné PČĜent trvá pĜibliånČ
30 sekund.

3Ĝi 000 °C

+/- 4 do +/- 6 °C

3Ĝi 00-0 °C

+/- 7 do +/- 9,5 °C

3Ĝi 0-300 °C

+/- 10 do +/- 15 °C

Doba mČĜent:

15 aå 35 sekund

3Ĝtkon:

pĜi mČĜent 170 9$
naprázdno 33VA

5ozmČry: v [ ã [ d

180 x 225 x 225 mm

Váha:

1,6 kg

6ensorová testovací hlaviþka náhradní díl
ýtslo poloåky

03.9311-0072.1

.rátké obMednact þtslo

730061

,ntegrované krátkodobé a dlouhodobé poþitadlo ukládá
do systéPu poþet provedených PČĜent. 3osledntch 0
provedených PČĜent lze zobrazit poPoct Podernt
dotykové klávesnice a s opcionálnČ dodanou tiskárnou
vytisknout. âirokopásPový zdroM napČtt uPoåĖuMe
napáMent elektrickýP napČttP v rozPezt 0 ± 09.
3ĜtstroM $T( %)&6 300 Me certiIikován oznaþentP &(.
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Testovací a mČĜící pĜístroMe

Tiskárna BFCS 300

Tiskárna pro %)C6 300 vám umoånt rychle a Mednoduãe
Medntm stisknuttm tlaþttka vytisknout zMiãtČnou teplotu
varu. Dokumentované hodnoty teploty lze tedy uloåit pod
pĜtsluãnou operact.
Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ

Tiskárna
Úhel uchycení

ýíslo poloåky: 03931100742
.rátkp obMednací þíslo: 73004

Sada pro odbČr brzdovp
kapaliny BFCS 300

3ipetou na Medno pouåití lze odebrat brzdovou kapalinu z
testovaného vozidla, kapalinu dále pĜelít do
testovacího kalíãku testeru a na testeru brzdové kapaliny
ATE %) C6 300 zMistit skuteþný mokrý bod varu.
Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ

50 jednorázových pipet
50 jednorázových zkuãebních kalíãkĤ

8pozornČní: 3ro kaådé mČĜení je doporuþeno pouåit
nové pipety i kalíãky, aby se zabránilo zkreslení výsledkĤ
mČĜení.

ýíslo poloåky: 03931100192
.rátkp obMednací þíslo: 730066
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Testovací a mČĜící pĜístroMe

Tester brzdové kapaliny
BFT 320

ATE %)T 320 díky svému nabídkovému menu umoåĖuje
velmi snadnou a rychlou obsluhu. 0ČĜení trvá celkem cca
30 vteĜin a výsledek mČĜení je zobrazen na digitálním
displeji. NáslednČ je na displeji zobrazeno doporuþení k
výmČnČ brzdové kapaliny (v pĜípadČ nedostateþné kvality
mČĜené brzdové kapaliny). Takto pĜedejdete zbyteþným þi
opoådČným výmČnám brzdové kapaliny.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ýíslo poloåky: 03931100804
.rátké obMednací þíslo: 730071

%rzdová kapalina je hygroskopická, která þasem pĜijímá
vzduãnou vlhkost a tím se sniåuje její kvalita, klesá bod
varu. 3roto musí být pravidelnČ mČĜena a mČnČna.
6 cenovČ velmi výhodným testerem ATE %)T 320
dosáhnete velmi pĜesného mČĜení bodu varu brzdové
kapaliny na glykolové bázi (DOT 3, DOT 4, DOT 5.1).
ATE %)T 320 je ruþní tester brzdové kapaliny, který je
napájen 12V. 0ČĜení lze provádČt pĜímo ve vyrovnávací
nádråce vozu, nebo v mČrném kalíãku, který je souþástí
dodávky, spoleþnČ s odbČrovou pipetou. 8åivatel je
veden krok za krokem v menu testeru a má moånost
zvolit jeden z 9 jazykĤ (D, *%, ), ,, E, 3, 3/, C=, 6.).

8

ʄ
ʄ

0etoda ponorného mČĜení a ohĜevu brzdové kapaliny
je jedinou metodou, která dává pĜesné hodnoty bodu
varu, bez ohledu na typ kapaliny.
Jednoduchá obsluha a nabídkové menu.
Digitální displej s udáním bodu varu brzdové kapaliny
a doporuþujícím upozornČním na nutnost výmČny
brzdové kapaliny (D, GB, F, I, E, P, PL, CZ, SK)
5uþní tester, umoåĖující mČĜení pĜímo ve vyrovnávací
nádråce vozu (D, GB, F, I, E, P, PL, CZ, SK)
12V pĜipojení
Aplikovatelnost pro brzdové kapaliny s bodem varu aå
320°C.

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Tetster
0Črný kalíãek a pipeta
Návod k obsluze
Úloåný kuIĜík

Technická data:
PĜesnost mČĜení:
PĜi 100-180° C:

+/- 3%

> 180° C:

+/- 5%

Doba mČĜení:

cca 30 sekund

PĜíkon:

12 VoltĤ
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Testovací a mČĜící pĜístroMe

Tester brzdové kapaliny
BFT 320P

Tester brzdové kapaliny ATE BFT 320P je pohodlný do
ruky, disponuje pĜipojením na 12 VoltĤ a umoåĖuje velmi
pohodlné mČĜení bodu varu brzdové kapaliny pĜímo ve
vyrovnávací nádråce vozidla. Díky dodanému kalíãku na
vzorek a pipetČ lze mČĜení provést i mimo vozidlo.
8åivatel je veden krok za krokem v menu testeru a má
moånost zvolit jeden z 9 jazykĤ (D, GB, F, I, E, P, PL, CZ,
SK).
Termotiskárna umoåĖuje dokumentaci zjiãtČných výsledkĤ
mČĜení a jejich pĜedání zákazníkovi a servisu. Tiskárnu
lze pomocí dråáku nasadit pĜímo na tester brzdové
kapaliny, udává výsledky mČĜení a doporuþení k výmČnČ
brzdové kapaliny ve dvojím vyhotovení automaticky po
ukonþení mČĜení.

ýíslo poloåky: 03931100854
.rátké obMednací þíslo: 730077

Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Brzdová kapalina je hygroskopická tzn., åe ze vzduchu
pĜijímá bČhem þasu atmosIérickou vlhkost. Proto klesá
její bod varu a hrozí nebezpeþí vytvoĜení parních
bublinek. Proto musí být brzdová kapalina v servisu
pravidelnČ kontrolována a v pĜípadČ potĜeby mČnČna.
ATE BFT 320P - laboratorní mČĜení mokrého bodu varu
vãech brzdových kapalin na glykolové bázi (DOT 3,
DOT 4, DOT 5.1). Pracuje na principu termo metody
(ohĜívání), coå je jediná metoda, která umoåĖuje pĜesné
mČĜení, nezávisle na druhu brzdové kapaliny.
ATE BFT 320P zahĜívá brzdovou kapalinu aå k bodu varu.
Poté je zobrazena zjiãtČná teplota a je zaznamenána
tiskárnou. Proces mČĜení trvá pouze cca 30 sekund.
NáslednČ je výsledek zobrazen digitálnČ na dobĜe
þitelném displeji, s doporuþením pĜípadné výmČny
brzdové kapaliny. VýmČna brzdové kapaliny pouze podle
dojmu je jiå minulostí.
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ʄ
ʄ

0etoda ponorného mČĜení je jediná metoda, která
umoåĖuje získat pĜesné výsledky bez závislosti na
typu brzdové kapaliny
Jednoduchá obsluha pomocí nabídkového menu (D,
GB, F, I, E, P, PL, CZ, SK)
Digitální ukazatel mokrého bodu varu a doporuþující
upozornČní na nutnost výmČny brzdové kapaliny (D,
GB, F, I, E, P, PL, CZ, SK)
5uþní tester umoåĖující mČĜení pĜímo ve vyrovnávací
nádråce vozidla
Aplikovatelnost pro brzdové kapaliny s bodem varu
do 320°C
Dokumentace výsledkĤ mČĜení pro servis a pro
zákazníka díky dvojitému tisku výsledkĤ

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Kompletní tester
Termotiskárna s dråákem
Testovací kalíãek a pipeta
Návod k pouåití
Úloåný kuIĜík

Technická data:
PĜesnost mČĜení:
PĜi 100-180° C:

+/- 3%

> 180° C:

+/- 5%

Doba mČĜení:

cca 30 sekund

PĜíkon:

12 VoltĤ
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Testovací a mČĜící pĜístroMe

Sada pro odbČr brzdové
kapaliny BFT 320(P)

Pipetou na jedno pouåití lze odebrat brzdovou kapalinu z
testovaného vozidla, kapalinu dále pĜelít do testovacího
kalíãku a na testeru brzdové kapaliny ATE BFT 320 zjistit
skuteþný bod varu.
Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ

10 jednorázových pipet
10 jednorázových zkuãebních kalíãkĤ

8pozornČní: Pro kaådé mČĜení je doporuþeno pouåit
nové pipety i kalíãky, aby se zabránilo zkreslení výsledkĤ
mČĜení.

ýíslo poloåky: 03931100933
.rátké obMednací þíslo: 730076

Papírové role do tiskárny

Náhradní papírové role pro termo tiskárnu testeru
brzdové kapaliny BFT 320P
Rozsah dodávky:

ʄ

4 papírové role

ýíslo poloåky: 03931100963
.rátké obMednací þíslo: 730079
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Testovací a mČĜící pĜístroMe

Testovací karta pro
magnetické senzorové
kroXåky

ýíslo poloåky: 03930102001
.rátké obMednací þíslo: 760130
NejnovČjãí aktivní senzory ABS snímají inIormace z
magnetického senzorového krouåku, který je namontován
pĜímo na loåisku. 0agnetické senzorové pole v krouåku
nelze pouhým zrakem zkontrolovat ani otestovat. Proto je
pĜed montáåí nového loåiska s magnetickým krouåkem
nezbytnČ nutné provést jeho kontrolu. 0agnetický
senzorový krouåek je vådy u kolového senzoru. Je-li
namontováno loåisko opaþnČ, nebo je magnetický
senzorový krouåek poãkozen, dochází okamåité
signalizaci poruchy ABS systému.
ATE testovací karta umoåĖuje rychlé, jisté a cenovČ
výhodné otestování magnetického krouåku. Testovací
karta musí být pĜesnČ pĜiloåena na magnetický krouåek.
Severní a jiåní pyly magnetického pole se zobrazují na
testovací kartČ jako barevné zmČny. Nepravidelné
vyobrazení severních a jiåních pylĤ poukazují na deIektní
senzorový prouåek.
ATE magnetická karta je uloåena v praktickém
ochranném obalu proti poãkození.
Výhody:

ʄ
ʄ

Rychlá a jistá diagnostika magnetického senzorového
krouåku
Vhodná pro kaådý servis

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ

© 2019 Continental Aftermarket GmbH

Testovací karta
Integrované ochranné pouzdro se struþným návodem
k pouåití
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Testovací a mČĜící pĜístroMe

.ombinovaný mČĜiþ tlakĤ
brzdových systémĤ

Ve skĜíni pĜístroje jsou vãechny odpovídající rozmČry
adaptérĤ. Vakuový manometr umoåĖuje promČĜování
tČsnosti podtlakových okruhĤ. Také zde jsou odpovídající
typy pĜipojovacích adaptérĤ ve skĜíni pĜístroje. Veãkeré
doplĖky jsou ve skĜíni pĜístroje upevnČny svorkami.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Souþasné mČĜení a srovnávání brzdného tlaku v obou
okruzích
PĜímé mČĜení tlaku/vakua v podtlakovém systému
Robustní provedení
Díky pouåití mikrohadic nedochází ke zkreslení
mČĜených hodnot
PĜipojovací ãroubení jsou souþástí dodávky a jsou
uloåeny ve skĜíni pĜístroje

Rozsah dodávky:

ýíslo poloåky: 03930510204
.rátké obMednací þíslo: 730032

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Kompletní pĜístroj s pĜipojovacími tlakovými hadicemi
2 sady pĜipojovacích ãroubení (7 Ks 0 6 do 0 12x1,5)
2 zkuãební adaptér
2 rychlospojka (ãroub)
4 podtlakové spojky
1 rohová spojka (dutý ãroub, podloåky)
Návod k obsluze

Technická data:

ATE kombinovaný mČĜiþ tlaku je mnohostrannČ pouåitelný
a umoåĖuje mČĜit vãechny tlaky v hydraulickém brzdovém
systému a podtlakový systém brzdového posilovaþe. Díky
dvČma okruhĤm mČĜení je moåné porovnávat tlaky v
jednotlivých okruzích, nebo srovnávat zpĤsob regulace
tlakĤ a pĜípadnČ tyto tlaky nastavovat.
V jednom mČĜeném okruhu se nachází tzv. tlakomČr pro
mČĜení nízkých tlakĤ, který má nastaven rozsah do 9,5
barĤ a pĜi pĜekroþení této hodnoty se automaticky pĜepne
do rozsahu na vysoký tlak. Tímto zpĤsobem lze mČĜit oba
tlaky. PĜipojení brzdového systému se provádí adaptérem
s rychlospojkou naãroubovaným na místo
odvzduãĖovacího ventilu kola a tlakovou ohebnou trubicí.
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Nízkotlaký mČĜící rozsah:

0 aå 9,5 barĤ

Vysokotlaký mČĜící rozsah:

0 aå 250 barĤ

Podtlakový mČĜící rozsah:

0 aå -1,0 barĤ

Automatické odpojení nízkotlakého
ukazatele pĜi:

cca. 9,5 barĤ

Délka pĜipojovací hadice:

3,0 m

Délka podtlakové hadice:

2,0 m

RozmČry: v x ã x d

420 x 350 x
220 mm

Váha:

10 kg

© 2019 Continental Aftermarket GmbH

Testovací a mČĜící pĜístroMe

TlakomČr pro brzdové
systémy

Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

8moåĖuje pĜímé mČĜení hydraulického tlaku
Robustní provedení
Díky pouåití mikrotrubek nedochází ke zkreslení
výsledkĤ mČĜení
Dodávka obsahuje i ãroubení

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

PĜístroj s pĜipojovací mikrotrubkou
1 rychlospojka
7 typĤ ãroubení (0 6 do 0 12x1,5)
Návod k obsluze

Technická data:
ýíslo poloåky: 03930502004
.rátké obMednací þíslo: 730029

Nízkotlaký mČĜící rozsah:

0 aå 9,5 barĤ

Vysokotlaký mČĜící rozsah:

0 aå 250 barĤ

ATE tlaková zkouãeþka umoåĖuje eIektivní a
pĜesné promČĜení vãech tlakĤ v brzdových okruzích
vozidel. 0ČĜící rozsah manometru je vysoko a nízkotlaký
a pĜepíná se automaticky pĜi dosaåení tlaku 9,5 barĤ. Je
tedy moåné najednou otestovat tČsnost jak nízko tak
vysokotlakového brzdového okruhu.

Automatické odpojení nízkotlakého
ukazatele pĜi:

cca. 9,5 barĤ

Délka pĜipojovací hadice:

1,5 m

RozmČry: v x ã x d

320 x230
x160 mm

PĜipojení na brzdový systém je pomocí speciálních
adaptérĤ nasazených na brzdiþi místo odvzduãĖovacích
ventilĤ a rychlospojkou na tlakové hadici. Vãechno
pĜísluãenství je uloåeno v dråácích uvnitĜ pĜístroje.

Váha :

5,5 kg

ProdlXåovací hadice

PĜi mČĜení tlakĤ v brzdovém systému mĤåe dojít k situaci,
vzhledem k velkosti vozidla, åe je délka pĜipojovacích
hadic nedostateþná. ATE prodluåovací hadice se
jednoduãe pĜipojí na hadice k ATE kombinovanému mČĜiþi
tlakĤ a tím se délka hadice prodlouåí aå na 16 m.
Výhody:

ʄ

Praktické pouåití u velkých vozidel

Technická data:
Délka:

5,0 m

Závit:

M10x1

ýíslo poloåky: 03930510422
.rátké obMednací þíslo: 730043

© 2019 Continental Aftermarket GmbH
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'råák brzdového pedálX

PĜi zkouãení tČsnosti brzdového systému je nezbytné
drået konstantní silou brzdový pedál pomČrnČ dlouhou
dobu. Také pĜi nastavování regulátoru brzdné síly na
zadní nápravČ, je tĜeba drået brzdový pedál. To lze
jednoduãe docílit pouåitím dråáku brzdového pedálu.
MČkkou þást dråáku zapĜeme do sedadla Ĝidiþe a druhou
upevníme na pedál. RĤåicí dråáku poté nastavíme tlak na
brzdový pedál, který je zaaretován rozpínacím
klínkem. Ozubená tyþ s ruþní rozetou umoåĖuje precizní
nastavení poåadované síly na pedálu.
Výhody:

ʄ

ýíslo poloåky: 03931201004
.rátké obMednací þíslo: 760032

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

8moåĖuje precizní nastavení a dråení poåadovaného
tlaku v brzdovém systému
Dlouhá aretace s rozpínacím klínkem
Bezpeþná manipulace
Omezení moånosti poãkození interiéru vozu
Pevná konstrukce

Technická data:
Délka:

14

450-650 mm
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Testovací a mČĜící pĜístroMe

Rovinná mČrka

ýíslo poloåky: 03931400221
.rátké obMednací þíslo: 760094
PĜed montáåí nového kotouþe by mČla být také
promČĜena rovinnost náboje kola. K tomu poslouåí
jednoduché pravítko. Jeho délka 200 mm umoåĖuje
posouzení rovinnosti i u velkých nábojĤ.
Samotný náboj musí být pĜed mČĜením preciznČ oþiãtČn
do metalické modĜe, napĜ. pomocí þistících pĜípravkĤ ATE
na náboje kol.
Výhody:

ʄ
ʄ

Rychlé, jednoduché a univerzální pouåití s metodou
prĤsvitu mezery
8niverzální vyuåití

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ

© 2019 Continental Aftermarket GmbH

ATE rovinná mČrka
Praktické pouzdo proti moånému poãkození
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'igitální mČĜící pravítko na
brzdové kotoXþe

ýíslo poloåky: 03931400113
.rátké obMednací þíslo: 760174

Digitální ATE mČĜící pravítko na brzdové kotouþe je
dĤleåitý pĜípravek, pro precizní promČĜení opotĜebení
brzdových kotouþĤ. Digitální mČĜící pravítko umoåĖuje
rychlé a jednoduché mČĜení. MČĜící okruh je v rozsahu do
125 mm a délce mČĜícího raménka 85 mm. Konstrukce
mČĜícího pravítka umoåĖuje exaktní mČĜení i pĜes moåné
hrany brzdového kotouþe.
Práce s digitálním ATE mČĜícím pravítkem je zcela
jednoduchá. Po pĜiloåení mČĜícího ramínka na brzdový
kotouþ se ukáåe hodnota mČĜení na digitálním displeji. Po
krátkém zmáþknutí +old tlaþítka je namČĜená hodnota
zaznamenána do pamČti. Po zaznamenání namČĜené
hodnoty do pamČti pĜístroje je moåné mČĜící pravítko
odendat od brzdového kotouþe. NamČĜená hodnota
zĤstává zobrazena na displeji aå do dalãího zmáþknutí
+old tlaþítka. Nesporná výhoda pĜi mČĜení v
nedostateþnČ osvČtlených místech v prostoru kola nebo
ãpatnČ pĜístupných místech. NamČĜenou hodnotu lze
následnČ srovnat s nominálními hodnotami.
PĜístroj umoåĖuje vynulování namČĜených hodnot po
zmáþknutí nulovacího tlaþítka. 8åivatel má moånost mČĜit
hodnoty v "mm" nebo v "inch".
Velkou výhodou ATE mČĜícího pravítka je digitální
zobrazení namČĜených hodnot, které nepotĜebují
následné speciální odeþty þi pĜepoþty, oproti jiným
mČĜícím pĜístrojĤm. NamČĜená digitální hodnota mĤåe být
hodnovČrným argumentaþním nástrojem pĜi rozhovoru se
zákazníkem.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Pohodlné a bezpeþné zobrazení namČĜených hodnot
Jednoduché uloåení namČĜených hodnot do pamČti
Konstrukce mČĜícího ramínka umoåĖuje pĜesné mČĜení
i pĜes moåné hrany na brzdovém kotouþi
Stabilní a trvale vyuåitelný pĜístroj

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ

Kompletní pĜístroj v plastovém kuIĜíku
Návod k pouåití

Certifikované digitální posXvné mČĜítko pro mČĜení
tloXãĢky brzdových kotoXþĤ
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ýíslo poloåky

03.9314-0012.3

Krátké objednací þíslo

760175
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Testovací a mČĜící pĜístroMe

Digitální posuvné pravítko
na mČĜení míry opotĜebení
brzdových bubnĤ

Digitální posuvné mČĜítko ATE na mČĜení míry opotĜebení
brzdových bubnĤ je nepostradatelným nástrojem pro
precizní identiIikaci jejich stavu. MČĜení probíhá rychle a
snadnČ. Rozsah mČĜení je 400 mm. Provedení mČĜicích
þelistí umoåĖuje pĜesné mČĜení navzdory ostrým hranán
na brzdovém bubnu.
MČĜení míry opotĜebení brzdových bubnĤ pomocí
digitálního posuvného mČĜítka ATE je skuteþnČ snadné.
Po zapnutí a pĜiloåení mČĜicích þelistí do brzdového
bubnu se výsledek mČĜení zobrazí na displeji v podobČ
þíselné hodnoty. Krátkým stisknutím tlaþítka +old se
namČĜená hodnota uloåí do pamČti. Poté lze posuvné
mČĜítko opČt rozevĜít a odstranit z brzdového bubnu.
NamČĜená hodnota zĤstane aå do opČtovného stisknutí
tlaþítka +old uloåena v pamČti. Výsledek mČĜení lze
odeþíst a porovnávat s poåadovanou hodnotou
komIortním zpĤsobem.

ýíslo poloåky: 03930901003
.rátké obMednací þíslo: 760178

V pĜípadČ potĜeby lze stisknutím pĜísluãného tlaþítka
provést kalibraci vynulováním mČĜícího pĜístroje. 8åivatel
má moånost volby mezi mČrnými jednotkami v Ämm³ nebo
v Äpalcích³.
Velkou výhodou ATE digitálního posuvného
mČĜítka mČĜení míry opotĜebení brzdových bubnĤ je, åe
pro odeþet namČĜených hodnot není nutné aplikovat
jakékoliv specializované dovednosti. DigitálnČ zobrazená
namČĜená hodnota je srozumitelná také laickým
uåivatelĤm a výsledek mČĜení lze proto také pouåít jako
argument pĜi rozhovoru se zákazníkem.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

KomIortní a bezpeþný odeþet namČĜené hodnoty
Snadné uloåení namČĜené hodnoty do pamČti
Provedení mČĜicích þelistí umoåĖuje pĜesné mČĜení
navzdory výskytu ostrých hran v brzdovém bubnu
Robustní provedení

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ

Kompletní nástroj ve stabilním plastovém pouzdru
Náhradní baterie
Návod k pouåití

Certifikované digitální posuvné mČĜítko pro mČĜení
míry opotĜebení brzdových bubnĤ

© 2019 Continental Aftermarket GmbH

ýíslo poloåky

03.9309-0101.3

Krátké objednací þíslo

760179
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0agnetický dråák
mikrometru

ýíslo poloåky: 03931400192
.rátké obMednací þíslo: 760092

ATE magnetický kloubový dråák mikrometru umoåĖuje
spolu s mikrometrem promČĜení házivosti náboje
kola nebo brzdového kotouþe. 70 pohyblivých planået
mĤåe dobĜe dosednout i na kĜivé plochy. Síla magnetu 60
N dostaþuje k pevnému uchycení. TĜi otoþné klouby
umoåĖují optimální nastavení mikromertru k mČĜené
ploãe.
TĜi pohyblivá ramena ATE magnetického dråáku umoåĖují
vyrovnání ukazatele mČĜidla v kaådém bodČ. NáslednČ je
moåné magnetický dråák zaIixovat v poåadované
pozici. Mikrometr je vybaven otoþným ciIerníkem a
nastavovacím kalibraþním ãroubem pro nastavení nuly.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Aplikovatelný pro kaådý povrch
Vysoká magnetická síla (60 N)
Vãechny tĜi klouby se utahují jedním ãroubem
Jemné nastavení kalibraþním ãroubem

Rozsah dodávky:

ʄ

18

Magnetický dråák je dodáván bez mČĜících hodinek
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Mikrometr s velkým
rozsahem

ATE mikrometr se 1/100 rozliãením slouåí k mČĜení
házivosti kotouþĤ a nábojĤ kol. K mČĜení na voze je
potĜebný dråák mikrometru (03.9314-0019.2). 8loåení
mikrometru v dråáku s prĤmČrem 8 mm je normalizováno.
Díky rozsahu mČĜení 30 mm mĤåete mČĜit i náboje se
ãrouby. Pro mČĜení ATE PoZer DiskĤ mĤåete pouåít
speciální koncovku mikrometru. Otoþný ciIerník umoåĖuje
nastavení nuly. Mikrometr je vybaven druhou ruþiþkou pro
nastavení tolerance.
Výhody:

ʄ

8moåĖuje mČĜení nábojĤ se ãrouby s výmČnnými
nástavci mikrometru, ploãkou a kuliþkou (vþetnČ ATE
Power Disc)

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ

Mikrometr
Koncovka s kuliþkou

ýíslo poloåky: 03930400342
.rátké obMednací þíslo: 760093

Sada distanþních podloåek

Distanþní podloåky ATE umoåĖují rychlé a bezpeþné
upevnČní brzdového kotouþe na náboj kola. Pomocí
originálních ãroubĤ kol nebo matic do M14 s kulovým
nebo kuåelovým nákruåkem se brzdový kotouþ
proIesionálnČ upevní na náboj a pĜipraví pro mČĜení
þelního a obvodového házení.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ýíslo poloåky: 03931400253
.rátké obMednací þíslo: 740322

Velké pokrytí vozidel
Vhodné pro kulový a kuåelový nákruåek-class="Mso"--><!--class="Mso"-->
Díky praktickému systému uspoĜádání vådy vãe na
jednom místČ

Rozsah dodávky: 5 kusĤ distanþních podloåek
Technická data:

© 2019 Continental Aftermarket GmbH

VnČjãí prĤmČr:

32 mm

Ø otvoru:

14,2 mm

Výãka:

15 mm
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MČĜící stolice pro mČĜení
házivosti brzdových
kotouþĤ

ATE mČĜící stolice umoåĖuje precizní mČĜení
demontovaných nebo nových brzdových kotouþĤ, jejich
házivost a tlouãĢku. Lze mČĜit brzdové kotouþe aå do
prĤmČru max. 360 mm.
PĜesné mČĜení je umoånČno exaktním vycentrováním
kotouþe, který je uloåen na kuåelové ploãe.
Souþástí dodávky jsou mČĜící hodinky s rozliãením 0,01
mm. Tato mČĜící stolice umoåĖuje precizní mČĜení vãech
typĤ brzdových kotouþĤ vþetnČ ATE Power Disc.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ

Velmi snadná obsluha
MČĜení házivosti a tlouãĢky kotouþĤ pouze na jednom
pĜístroji
Okamåité udání hodnot na mikrometru

Rozsah dodávky:

ýíslo poloåky: 03930401004
.rátké obMednací þíslo: 730072

ʄ
ʄ
ʄ

Kompletní mČĜící stolice s velkým a malým
usazovacím kuåelem
MČĜící hodinky
Návod k obsluze

Technická data:

20

PĜesnost mČĜení:

1/100 mm

RozmČry: d x ã x v

300 x 170 x 230 mm

Váha:

6,85 kg
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LED pracovní svítilna

LED pracovní svítilna je ideálním pomocníkem v
servisním centru, bez problémĤ se vejde do kaådé kapsy
a nabízí výkonné svČtlo v praktické velikosti. LED
pracovní svítilna ATE je vybavena výkonnými LED
åárovkami. Naãe LED åárovky spojují silný svČtelný výkon
s pĜirozenou reprodukcí barev pro práci bez námahy. Kryt
naãí pracovní svítilny je odolný vĤþi nárazu, chránČn proti
vodČ, odolný vĤþi chemikáliím a jiným rozpouãtČdlĤm v
servisních centrech.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Volné ruce díky velikosti svítícího pera
Maximální viditelnost
Výkonné LED svČtlo
SvČtelný výkon: 120 lumenĤ
Teplota barvy: 6000 K
Bodové svČtlo: 100 luxĤ
20 lumenĤ, LED ukazovátko na horní stranČ
Ochrana proti vodČ a prachu ± IP54
Odolná vĤþi chemikáliím a jiným rozpouãtČdlĤm v
servisních centrech
Jednoduchá úchytka

Rozsah dodávky: 1 ks LED pracovní svítilna
3 ks baterie AAA
Technická data:

ýíslo poloåky: 03931459723
.rátké obMednací þíslo: 760202

© 2019 Continental Aftermarket GmbH

Délka:

172 mm

âíĜka:

18 mm

Výãka:

31 mm

Váha:

70 g
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OdvzduãĖovací pĜístroMe

OdvzduãĖovací pĜístroMe

5 l Elektrický odvzduãĖovací
pĜístroM brzdových systémĤ
FB 5e

ýíslo poloåky: 03930215004
.rátké obMednací þíslo: 740295

PĜístroj ATE FB 5e pracuje pĜímo s 5 litrovým kanystrem
výrobce ATE, který je v pĜístroji upínací páskou bezpeþnČ
Iixovaný. Není proto zapotĜebí þasovČ nároþného
pĜelévání brzdové kapaliny.
Sací nástavec je pomocí závitového spoje v kanystru
bezpeþnČ upevnČný. Kdyå se kanystr s brzdovou
kapalinou vyprázdní, plovák se usadí na odtokovém
otvoru a uzavĜe ho. Tak lze zajistit, åe do brzdové
soustavy nikdy neproniknou åádné vzduchové bubliny.
Na boþních stranách pĜístroje ATE FB 5e jsou praktické
integrované dråáky pro plnicí hadice a síĢový kabel, jakoå
i úchyty pro tĜi odvzduãĖovací hrdla na zadní stranČ
pĜístroje. Velká rukojeĢ umoåĖuje pohodlné pĜenáãení
pĜístroje. Vãechny materiály, pouåité k výrobČ pĜístroje
ATE FB 5e jsou vĤþi brzdové kapalinČ odolné. PĜístroj
ATE FB 5e se dodává s odvzduãĖovacím hrdlem þ: 20
(hrdlo dle evropských norem).
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

CenovČ dostupný
ObzvláãĢ robustní
Snadná obsluha
Dva tlakové stupnČ, zamezují chybná nastavení
Vhodný pro brzdové kapaliny s nízkým stupnČm
viskozity
Pulzující proud brzdové kapaliny

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ

ATE FB 5e je robustní a cenovČ dostupný pĜístroj na
odvzduãĖování brzd s obzvláãĢ snadným ovládáním.
SplĖuje vãechny poåadavky ohlednČ plnČní,
proplachování a odvzduãĖování moderních
elektronických brzdových soustav. Za tímto úþelem jsou k
dispozici dva stupnČ tlaku: 1,0 a 2,0 bar. Tímto splĖuje
poåadavky ãpiþkových výrobcĤ automobilĤ a zabraĖuje
nesprávným nastavením pracovního tlaku. StupnČ
pracovního tlaku se nastavují pomocí kolébkového
spínaþe. Skrze pĜedem stanovený tlak odpadá potĜeba
kontroly manometrem. V souþasné dobČ pouåívané
brzdové kapaliny s nízkým stupnČm viskozity kladou
vysoké nároky na bezpeþnost Iunkce pĜístroje pro
naplĖování a odvzduãĖování brzdové kapaliny a právČ
tato skuteþnost byla bČhem vývoje pĜístroje ATE FB 5e
vnímána jako obzvláãĢ zásadní a dĤleåitá. Speciální
þerpadlo vytváĜí pulzující proud kapaliny, podporující
kompletní propláchnutí a odvzduãnČní brzdového
systému.

24

Kompletní pĜístroj
Návod k provozu
OdvzduãĖovací hrdlo þ: 20 (hrdlo dle evropských
norem)

.ontrolní znaþka: CE
Technická data:
NáplĖ brzdové kapaliny:

5 litrĤ

Provozní napČtí:

230 V ~, 50 - 60 Hz

PrĤtok þerpadla:

12 l/h pĜi 2 barech protitlaku

Automatické vypnutí
þerpadla:

pĜi poklesu hladiny kapaliny
pod cca 9 mm

Délka síĢového kabelu:

4,2 m

Délka plnící hadice:

3,5 m

RozmČry: v x d x ã:

530 x 270 x 250 mm

Váha:

8,5 kg

Hluk:

68 dB(A)
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OdvzduãĖovací pĜístroMe

5 l Elektrický odvzduãĖovací
pĜístroM brzdových systémĤ
FB 5ev

Díky neustálé kontrole tlaku se transportní þerpadlo pĜi
prázdné nádobČ vypne, tak je zajiãtČno, åe se do brzdové
soustavy nenaþerpá åádný vzduch. Praktické uplatnČní
nacházejí na pĜístroji ATE FB 5ev boþnČ umístČné dråáky
na plnicí hadici a síĢový kabel, stejnČ jako upevĖovací
úchyty pro tĜi odvzduãĖovací hrdla na zadní stranČ
pĜístroje.
SíĢový kabel je spojen s pĜístrojem zástrþkou na studené
pĜístroje (IEC 60320), coå umoåĖuje rychlou výmČnu
síĢového kabelu pĜi poãkození nebo pouåití lokálních
speciIických kabelĤ. Velké dråadlo podporuje mobilitu
pĜístroje.
PĜístroj ATE FB 5ev je dodáván s odvzduãĖovacím
hrdlem þ.: 20.

Výhody:

ýíslo poloåky: 03930215024
.rátké obMednací þíslo: 740321

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Variabilní nastavení tlaku 0,4-3,5 bar
Kompaktní konstrukce
MimoĜádnČ pevný
Snadná obsluha
Vhodný pro nízkoviskózní brzdové kapaliny
Pulzující proud brzdové kapaliny

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ

Kompletní pĜístroj
Návod k provozu
OdvzduãĖovací hrdlo þ.: 20

.ontrolní znaþka: CE
ATE FB 5ev je mimoĜádnČ kompaktní a pevný pĜístroj na
odvzduãĖování brzd o objemu 5 litrĤ. SplĖuje vãechny
poåadavky ohlednČ plnČní, proplachování a
odvzduãĖování moderních elektronických brzdových
soustav. Variabilní nastavení tlaku je k dispozici v rozmezí
0,4 aå 3,5 bar a zahrnuje takvãechnytlakové rozsahy
pĜedních výrobcĤ automobilĤ. Pracovní tlaky jsou
nastavovány otoþným regulátorem na poåadovaný
pracovní tlak a lze je kontrolovat manometrem tĜídy 1.6 .
V souþasné dobČ pouåívané brzdové kapaliny s nízkým
stupnČm viskozity kladou vysoké nároky na bezpeþnost
Iunkce pĜístroje pro naplĖování a odvzduãĖování
brzdových soustav, a právČ tato skuteþnost byla bČhem
vývoje pĜístroje ATE FB 5ev zásadní a dĤleåitá. Speciální
þerpadlo vytváĜí pulzující proud kapaliny, podporující
kompletní propláchnutí a odvzduãnČní brzdové soustavy.
PĜístroj ATE FB 5e pracuje pĜímo s 5litrovým kanystrem
výrobce ATE, který je v pĜístroji bezpeþnČ upevnČn
stabilním upevnČním. Není proto nutné þasovČ nároþné
pĜelévání brzdové kapaliny. Sací nástavec je bezpeþnČ
uchycen v nádobČ pomocí tČsnicího gumového kuåelu.
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Technická data:
NáplĖ brzdové kapaliny:

5 litrĤ

Provozní napČtí:

230 V ~ , 50 - 60 Hz

PrĤtok þerpadla:

24 l/h pĜi 2 barech protitlaku

Pracovní tlak:

0,4-3,5 bar

Automatické vypnutí
þerpadla:

pĜi poklesu hladiny kapaliny
pod cca 9 mm

Délka síĢového kabelu:

5 m IEC

Délka plnící hadice:

3,5 m

RozmČry: v x ã x d:

530 x 285 x 250 mm

Váha:

8,6 kg

Hluk:

66 dB(A)
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OdvzduãĖovací pĜístroMe

Elektrický odvzduãĖovací
pĜístroM brzdových systémĤ
15 litrový - FB 15

Dochází-li zásoba kapaliny, zazní varovný signál a pĜístroj
se automaticky zastaví, tak aby do brzdového systému
nevnikl vzduch. Plnící pĜetlak se nastaví na provozním
tlakomČru, na kterém lze tlak také kontrolovat. Délka
plnící hadice 3,5 m je dostateþná pro vãechny druhy
pouåití.
SamozĜejmostí je, åe veãkeré pouåité materiály jsou
odolné vãem typĤm brzdových kapalin.
Výhody:

ʄ
ʄ

Automatické odstavení pĜístroje s varovným tónem,
aby se zabránilo vniknutí vzduchu do systému
OsvČdþený, obzvláãtČ robustní dílenský pĜístroj

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ

ýíslo poloåky: 039302-16504
.rátké obMednací þíslo: 740229

ATE FB 15 je elektrický odvzduãĖovací pĜístroj, který má
obsah zásobníku brzdové kapaliny na 15 litrĤ. Je velmi
robustní a je vybaven rozsáhlým pĜísluãenstvím spojek a
ãroubení pro vãechny typy brzdových a spojkových
systémĤ (není souþástí dodávky) vþ. ABS, ESP, EDS.
ýerpadlo je dostateþnČ výkonné i pro pouåití pro servis
pĜevodovek nákladních aut. PĜístroj umoåĖuje i
jednoduché a rychlé mČĜení nízkého tlaku a tČsnosti
brzdových a spojkových soustav. Práci zvládne jedna
pracovní síla.
PĜístroj je vybaven koleþky pro pĜevoz a dråákem. Dále
jsou na pĜístroji dråáky pro pĜipojovací kabel a pro plnící
hadici. Obsluha pĜístroje je velmi jednoduchá díky
pĜehledným ovládacím elementĤm. 8kazatel obsahu
inIormuje prĤbČånČ o zbylé zásobČ kapaliny. PĜi
doplĖování kapaliny se pĜístroj nemusí znovu
odvzduãĖovat.
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Kompletní pĜístroj
Návod k obsluze
Adaptér þ. 20 (vozy vyrobené v EvropČ)

.ontrolní znaþka: CE
Technická data:
NáplĖ brzdové kapaliny:

15 litrĤ

Provozní napČtí:

230 V ~ , 50-60 Hz

PrĤtok þerpadla:

1,3 l/m

Pracovní tlak:

2 bary (nastavitelný 0 - 3
barĤ)

Automatické vypnutí
þepradla:

pĜi poklesu hladiny kapliny
pod cca 9 mm

Délka síĢového kabelu:

4,20m

Délka plnící hadice:

3,5 m

RozmČry: v x ã x d

745 x 380 x 705 mm

Váha:

20,5 kg

Hluk:

66 dB(A)
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OdvzduãĖovací pĜístroMe

Elektrický odvzduãĖovací
pĜístroM 15 litrový FB 15 pro
minerální oleje

Výhody:

ʄ
ʄ

Automatické vypnutí þerpadla s varovným tónem pĜi
vyþerpaní kapaliny
Robustní konstrukce

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ

Kompletní pĜístroj pro pouåití na minerální oleje
Návod k obsluze
Adaptéry pro vyrovnávací nádråky nejsou souþástí
dodávky

.ontrolní znaþka: CE
Implementace: Pro minerální oleje
Technická data:
ýíslo poloåky: 039302-16604
.rátké objednací þíslo: 740231

ATE FB 15 elektrický odvzduãĖovací pĜístroj v provedení
pro minerální oleje má obsah zásobníku kapaliny 15 litrĤ.
Je velmi robustní a je vybaven rozsáhlým pĜísluãenstvím
spojek a ãroubení pro vãechny typy brzdových a
spojkových systémĤ, vþ. ABS, ESP, EDS. ýerpadlo je
dostateþnČ výkonné i pro pouåití pro servis pĜevodovek
nákladních aut. PĜístroj umoåĖuje jednoduché a rychlé
mČĜení nízkého tlaku a tČsnosti brzdových a spojkových
soustav. Pro pouåití minerálních olejĤ je pĜístroj vybaven
doplĖkovou ATE sadou. Práci zvládne jedna pracovní
síla.
PĜístroj je vybaven koleþky pro pĜevoz a dråákem. Dále
jsou na nČm dråáky pro pĜipojovací kabel a pro plnící
hadici. Obsluha pĜístroje je velmi jednoduchá díky
pĜehledným ovládacím elementĤm. 8kazatel obsahu
inIormuje prĤbČånČ o zbylé zásobČ kapaliny. PĜi
doplĖování kapaliny se pĜístroj nemusí znovu
odvzduãĖovat. Dochází-li zásoba kapaliny, zazní varovný
signál a pĜístroj se automaticky vypne tak, aby do
brzdového systému nevnikl vzduch. Plnící pĜetlak se
nastaví na provozním tlakomČru, na kterém lze tlak také
kontrolovat. Délka plnící hadice 3,5 m je dostateþná pro
vãechny druhy pouåití.
SamozĜejmostí je, åe veãkeré pouåité materiály jsou
odolné vãem typĤm brzdových kapalin na bázi
minerálních olejĤ.
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NáplĖ brzdové kapaliny:

15 litrĤ

Provozní napČtí:

230 V ~ , 50-60 Hz

PrĤtok þerpadla:

1,3 l/m

Pracovní tlak:

2 bary (nastavitelný 0 - 3
bary)

Automatické vypnutí
þepradla:

pĜi poklesu hladiny kapliny
pod cca 9 mm

Délka síĢového kabelu:

4,20m

Délka plnící hadice:

3,5 m

RozmČry: v x ã x d:

745 x 380 x 705 mm

Váha:

20,5 kg

Hluk:

66 dB(A)

27

OdvzduãĖovací pĜístroje

Elektrický odvzduãĖovací
pĜístroj brzdových systému
FB 30 EDR

ýíslo poloåky: 039302-30054
.rátké objednací þíslo: 740312

VýmČna brzdové kapaliny v moderních vozidlech s
elektronickými brzdovými systémy si vyåaduje nasazení
moderních servisních pĜístrojĤ. Nový pĜístroj ATE FB 30
zaujímá v porovnání s ostatními pĜístroji pro
odvzduãĖování a plnČní brzdových soustav mimoĜádnČ
ãpiþkovou pozici na trhu, a to díky aplikované inovativní
technologii "elektronické regulace tlaku" (ERT) s
variabilními a stanovenými stupni tlaku. Pomocí
centrálního, ergonomického ovládacího panelu se nový
pĜístroj ATE FB 30 Ĝídí mezi variabilními a stanovenými
stupni tlaku. Signální svČtla signalizují zvolenou Iunkci.
Vãechny Iunkce jsou na ovládacím panelu pĜehlednČ
uspoĜádané.
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Pro plnČní, proplachování a odvzduãĖování brzdové
soustavy jsou k dispozici tĜi volitelné stupnČ tlaku: 0,4 /
1,0 / 2,2 bar. KromČ toho je k dispozici variabilní
nastavení tlaku v rozmezí 0,4 -3,5 bar. Manometr
umoåĖuje kontrolu zvoleného tlaku. AktuálnČ aplikované
brzdové kapaliny s nízkým stupnČm viskozity pĜedstavují
vysoké poåadavky na bezpeþnost a Iunkþnost pĜístroje k
naplĖování a odvzduãĖování brzdových soustav. Vývoj
pĜístroje ATE FB 30 byl zamČĜen pĜedevãím na
bezpeþnou manipulaci se vãemi bČånými brzdovými
kapalinami typu DOT3 a DOT4. PĜístroj ATE FB 30 k
naplĖování a odvzduãĖování brzdové kapaliny pracuje
pĜímo s kanystry na brzdovou kapalinu o objemech 5, 20
a 30 litrĤ, které se v pĜístroji tĜmenem bezpeþnČ upevĖují.
Není proto zapotĜebí åádného þasovČ nároþného
pĜelévání brzdové kapaliny. KromČ ATE kanystrĤ na
brzdovou kapalinu lze pracovat také s ostatními bČånČ
prodávanými kanystry. Speciální dråák zajiãĢuje bezpeþné
usazení sacího nástavce v kanystru. V tČsnicím
gumovém kuåelu je integrován speciální odvzduãĖovací
ventil, který do kanystru s brzdovou kapalinou propouãtí
vzduch pouze v pĜípadČ odþerpávání brzdové kapaliny.
Tímto zpĤsobem lze zamezit nekontrolovanému proudČní
vzduchu do kanystru. V pĜípadČ vyprázdnČní
pouåívaného kanystru na brzdovou kapalinu se pĜístroj
ATE FB 30 automaticky vypíná. To zajiãĢuje, åe se do
brzdového systému nedostane åádný vzduch. Výrazný
akustický signál spoleþnČ se signalizaþním svČtlem
signalizují potĜebu výmČny kanystru s brzdovou
kapalinou. Praktické jsou boþnČ umístČné dråáky na
pĜístroji ATE FB 30 na plnicí hadici a síĢový kabel, stejnČ
jako na kaådé stranČ tĜi upevĖovací úchyty na
odvzduãĖovací hrdla. Na pĜístroji se nachází praktická
odkládací miska na malé díly þi náĜadí. Snadnou a
pohodlnou manipulaci s pĜístrojem ATE FB 30 umoåĖují
velká kola vzadu spoleþnČ s ergonomickým dråadlem.
Výrobce dodává ATE FB 30 vþetnČ odvzduãĖovacího
hrdla þ: 20 (hrdlo dle evropských norem).
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OdvzduãĖovací pĜístroje

Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

.ontrolní znaþka: CE

Stanovené stupnČ tlaku umoåĖují rychlou a eIektivní
práci

Technická data:

ManuálnČ volitelné stupnČ tlaku odpovídají
poåadavkĤm aplikace v rozmezí 0,4 - 3,5 bar

NáplĖ brzdové kapaliny:

5 - 30 litrĤ

PĜístroj je vhodný pro vãechny bČånČ prodávané
brzdové a spĜáhlové soustavy

Provozní napČtí:

100 - 240 V ~ ,50 - 60
Hz

Je provozovatelný se vãemi bČånými síĢovými
napČtími

PrĤtok þerpadla:

1,1 l/min

Dodávají se rozliþné síĢové kabely, speciIické pro
jednotlivé zemČ

Elektronický regulátor tlaku
(EDR), stupnČ tlaku:

0,4 baru, 1,0 bar a 2,2
baru

Automatické vypnutí
þerpadla:

pĜi poklesu hladiny
kapaliny pod cca 9 mm

Délka síĢového kabelu:

5m

Délka plnící hadice:

3,5 m

Automatické koncové vypnutí pĜístroje s výstraånou
akustickou signalizací prázdného kanystru

RozmČry: v x d x ã

915 x 440 x 365 mm

Kontrolky signalizují jednotlivé provozní stavy pĜístroje

Váha:

15,9 kg

Hluk:

66 dB(A)

Elektronická regulace tlaku ERT umoåĖuje konstantní
pracovní tlak
PĜístroj je vhodný k aplikaci brzdových kapalin s
nízkým stupnČm viskozity
PĜístroj lze pouåívat s rozliþnými kanystry s brzdovými
kapalinami

Dråáky na síĢový kabel, plnicí hadice a ãest

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Kompletní pĜístroj (bez nádråe na kapalinu)
SíĢový kabel se zástrþkou typu Schuko
Návod k provozu
OdvzduãĖovací hrdlo þ: 20 (hrdlo dle evropských
norem)
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OdvzduãĖovací pĜístroje

30 l Elektrický pĜístroj pro
odvzduãĖování brzd FB 30S
a integrovaným odsávacím
þerpadlem

VýmČna brzdové kapaliny v moderních vozidlech s
elektronickými brzdovými systémy si vyåaduje nasazení
moderních servisních pĜístrojĤ. Nový pĜístroj ATE FB 30S
zaujímá v porovnání s ostatními pĜístroji pro
odvzduãĖování a plnČní brzdových soustav mimoĜádnČ
ãpiþkovou pozici na trhu, a to díky aplikované inovativní
technologii "elektronické regulace tlaku" (ERT) s
variabilními a stanovenými stupni tlaku, jakoå i
integrovanému odvzduãĖovacímu ústrojí.
Pomocí centrálního, ergonomického ovládacího panelu
se nový pĜístroj ATE FB 30S Ĝídí mezi Iunkcemi odsávání
a plnČní/odvzduãnČní. Signální svČtla signalizují zvolené
Iunkce. Vãechny Iunkce jsou na ovládacím poli pĜehlednČ
uspoĜádané.
Pro plnČní, proplachování a odvzduãĖování brzdové
soustavy jsou k dispozici tĜi tlakové stupnČ: 0,4 / 1,0 / 2,2
bar. KromČ toho je k dispozici variabilní nastavení tlaku v
rozmezí 0,4 -3,5 bar. Manometr umoåĖuje kontrolu
zvoleného tlaku.

ýíslo poloåky: 039302-30154
.rátké objednací þíslo: 740313
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AktuálnČ aplikované brzdové kapaliny s nízkým stupnČm
viskozity pĜedstavují vysoké poåadavky na bezpeþnost
Iunkcí naplĖování a odvzduãĖování brzdových soustav.
Vývoj pĜístroje ATE FB 30S byl pĜedevãím zamČĜen na
bezpeþnou Iunkci se vãemi bČånČ prodávanými
brzdovými kapalinami typu DOT3 a DOT4. PĜístroj ATE
FB 30S k naplĖování a odvzduãĖování brzdové kapaliny
pracuje pĜímo s kanystry na brzdovou kapalinu o
objemech 5, 20 a 30 litrĤ, které se tĜmenem bezpeþnČ
upevĖují v pĜístroji. Není proto zapotĜebí þasovČ
nároþného pĜelévání brzdové kapaliny. KromČ ATE
kanystrĤ na brzdovou kapalinu lze pracovat také s
ostatními bČånČ prodávanými kanystry. Speciální dråák
zajiãĢuje bezpeþné usazení sacího nástavce v kanystru.
Do tČsnicího gumového kuåelu je integrován speciální
odvzduãĖovací ventil, který propouãtí vzduch do kanystru
pouze v pĜípadČ odþerpávání brzdové kapaliny. Tímto
zpĤsobem se zamezí nekontrolovanému proudČní
vzduchu do kanystru. V pĜípadČ vyprázdnČní
pouåívaného kanystru na brzdovou kapalinu se pĜístroj
ATE FB 30S automaticky vypíná. Tím je zajiãtČné to, åe
se do brzdového systému nedostane åádný vzduch.
Výrazný akustický signál spoleþnČ s rozsvícenou
signalizaþní kontrolkou signalizují potĜebu výmČny
kanystru s brzdovou kapalinou.
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OdvzduãĖovací pĜístroje

ProIesionálnČ provedená výmČna brzdové kapaliny
zahrnuje také þiãtČní vyrovnávací nádråe. Za tímto
úþelem se z vyrovnávací nádråe odsaje stará a
zneþiãtČná brzdová kapalina. K odsávání opotĜebované
brzdové kapaliny se pouåívá integrované samostatné a
obzvláãĢ robustní þerpadlo. Pomocí vysouvací spirálové
hadice (o délce cca 3 metry) lze snadno odsávat také
obtíånČ dostupné vyrovnávací nádråe. Filtr integrovaný do
odsávací hadice, chrání odsávací þerpadlo pĜed velkými
þásticemi neþistot. Odsávaná brzdová kapalina se sbírá v
prĤhledné zachytávací láhvi o objemu 2,2 litry.
Zachytávací láhev je souþástí likvidaþního systému ATE a
lze ji bez problémĤ vyprazdĖovat. BČåné vyprázdnČní
zachytávací láhve lze kromČ toho provést také pomocí
závitového uzávČru.

Rozsah dodávky:

Dråáky po stranách pĜístroje ATE FB 30S pĜedstavují
praktickou vychytávku k upevnČní plnicí hadice a
síĢového kabelu. K tomu patĜí také tĜi úchyty na
odvzduãĖovací hrdla na kaådé stranČ. Na pĜístroji se
nachází praktická odkládací miska na malé díly þi náĜadí.
Snadnou a pohodlnou manipulaci s pĜístrojem ATE FB
30S umoåĖují velká kola vzadu spolu s ergonomickým
dråadlem.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Rychlé a snadné provedení práce díky pevnČ
stanoveným stupĖĤm tlaku
StupnČ tlaku odpovídají poåadavkĤm aplikace a jsou
manuálnČ volitelné v rozmezí 0,4 - 3,5 bar
PĜístroj je vhodný pro vãechny bČånČ prodávané
brzdové a spĜáhlové soustavy
Odsávání pouåité brzdové kapaliny
Je provozovatelný se vãemi bČånými síĢovými
napČtími.

ʄ
ʄ
ʄ

Kompletní pĜístroj vþetnČ zachytávací láhve (bez
spotĜeby nové kapaliny)
Návod k provozu
OdvzduãĖovací hrdlo þ: 20 (hrdlo dle evropských
norem)

.ontrolní znaþka: CE
Technická data:
NáplĖ brzdové kapaliny:

5 - 30 litrĤ

Provozní napČtí:

230 V ~, 50 - 60 Hz

PrĤtok þerpadla:

min. 50 l/h pĜi 2 barech
protitlaku

PrĤtok sacího þerpadla:

cca. 1,0 l/min - 230 V ~ ,
50-60 Hz

Elektronický regulátor tlaku
(EDR), stupnČ tlaku:

0, 0,4 baru, 1,0 bar a 2,2
barĤ

Automatické vypnutí
þerpadla:

pĜi poklesu hladiny
kapaliny pod cca 9 mm

Délka síĢového kabelu:

5m

Délka plnící hadice:

3,5 m

RozmČry: v x d x ã

915 x 475 x 380 mm

Váha:

16.8 kg

Hluk:

66 dB(A)

Dodávají se rozliþné síĢové kabely, speciIické pro dané
zemČ
Elektronická regulace tlaku ERT umoåĖuje konstantní
pracovní tlak
PĜístroj je vhodný k aplikaci brzdových kapalin s
nízkým stupnČm viskozity
PĜístroj lze pouåít s rĤznými typy nádråí na brzdové
kapaliny
Automatické koncové vypnutí pĜístroje s výstraånou
akustickou signalizací pĜi prázdném kanystru
Kontrolky signalizují pĜísluãné provozní stavy pĜístroje
Dråák na síĢový kabel, plnicí hadice a ãest
odvzduãĖovacích hrdel
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Elektrický odzduãĖovací
pĜístroj brzdových systémĤ
FB 30SR - 30 l s
integrovaným odsávacím
þerpadlem

VýmČna brzdové kapaliny v moderních vozidlech s
integrovanými elektronickými brzdovými systémy si
vyåaduje nasazení moderních servisních pĜístrojĤ. Nový
pĜístroj ATE FB 30 SR zaujímá v porovnání s ostatními
pĜístroji pro odvzduãĖování a plnČní brzdových soustav
mimoĜádnČ ãpiþkovou pozici na trhu, a to díky aplikované
inovativní technologii "elektronické regulace tlaku" (ERT)
s variabilními a stanovenými stupni tlaku, jakoå i
integrovanému odsávacímu ústrojí.
Pomocí centrálního, ergonomického ovládacího panelu
se nový pĜístroj ATE FB 30 SR Ĝídí mezi Iunkcemi
odsávání a plnČní/odvzduãnČní. Signální svČtla signalizují
zvolenou Iunkci. Vãechny Iunkce jsou na ovládacím poli
pĜehlednČ uspoĜádané. PlnČní, proplachování a
odvzduãĖování brzdové soustavy probíhá ve tĜech
volitelných stupních tlaku: 0,4 / 1,0 / 2,2 bar. KromČ toho
je k dispozici variabilní nastavení tlaku v rozmezí 0,4 -3,5
bar. Manometr umoåĖuje kontrolu zvoleného tlaku.

ýíslo poloåky: 039302-30254
.rátké objednací þíslo: 740314
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AktuálnČ aplikované brzdové kapaliny s nízkým stupnČm
viskozity pĜedstavují vysoké poåadavky na bezpeþnost
Iunkcí pĜístroje k plnČní a odvzduãĖování brzdových
soustav. Vývoj pĜístroje ATE FB 30 SR byl zamČĜen
pĜedevãím na bezpeþnou Iunkci spolu se vãemi bČånými
brzdovými kapalinami typu DOT3 a DOT4. ZaĜízení ATE
FB 30 SR k naplĖování a odvzduãĖování brzdové
kapaliny pracuje pĜímo s kanystry na brzdovou kapalinu o
objemech 5, 20 a 30 litrĤ, které jsou v pĜístroji bezpeþnČ
Iixované. Není proto zapotĜebí þasovČ nároþného
pĜelévání brzdové kapaliny. KromČ ATE kanystrĤ na
brzdovou kapalinu lze pracovat také s ostatními bČånČ
prodávanými kanystry. Speciální dråák zajiãĢuje bezpeþné
usazení odsávací trysky v kanystru. V tČsnicím gumovém
kuåelu je integrován speciální vČtrací ventil, který do
kanystru s brzdovou kapalinou propouãtí vzduch pouze v
pĜípadČ odþerpání brzdové kapaliny. Tímto zpĤsobem lze
zamezit nekontrolovanému proudČní vzduchu do
kanystru. V pĜípadČ vyprázdnČní pouåívaného kanystru
na brzdovou kapalinu, se pĜístroj ATE FB 30 SR
automaticky vypíná. To zajiãĢuje, åe se do brzdového
systému nedostane åádný vzduch. Výrazný akustický
signál spoleþnČ s rozsvíceným signalizaþním svČtlem
signalizují potĜebu výmČny kanystru. ProIesionálnČ
provedená výmČna brzdové kapaliny zahrnuje také
þiãtČní vyrovnávací nádråe. K tomu se odsává stará a
zneþiãtČná brzdová kapalina z vyrovnávací nádråe. K
odsávání pouåité brzdové kapaliny se pouåívá
integrované samostatné a obzvláãĢ robustní þerpadlo.
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Pomocí vysouvací spirálové hadice (o délce cca 3 metry)
s dlouhým sacím nástavcem lze snadno odsávat také
obtíånČ dostupné vyrovnávací nádråe. Filtr, integrovaný
do odsávací hadice, chrání odsávací þerpadlo pĜed
velkými þásticemi neþistot. Odsávaná brzdová kapalina
se sbírá v prĤhledné zachytávací láhvi o objemu cca 2,2
litry. Tato je pĜizpĤsobená k likvidaþnímu systému ATE a
lze ji bez problémĤ vyprazdĖovat. BČåné vyprázdnČní
zachytávací láhve lze kromČ toho provést také pomocí
závitového uzávČru.
Speciální základní deska zabraĖuje nehezkému
poãkrábání kanystrĤ na brzdovou kapalinu.
BoþnČ umístČné dråáky na pĜístroji ATE FB 30 na plnicí
hadici a síĢový kabel nacházejí praktické uplatnČní, stejnČ
jako na kaådé stranČ tĜi upevĖovací úchyty na
odvzduãĖovací hrdla. Na pĜístroji se nachází praktická
odkládací miska na malé díly þi náĜadí. Bezpeþnou a
komIortní manipulaci s pĜístrojem ATE FB 30 SR i s plným
kanystrem o objemu 30 litrĤ, umoåĖují velká kola vpĜedu
a otoþná kola vzadu, spoleþnČ s ergonomickým dråadlem.
PĜístroj ATE FB 30 SR je dodáván s odvzduãĖovacím
hrdlem þ 20 (dle evropských norem).

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Kompletní pĜístroj vþetnČ zachytávací láhve (bez
spotĜeby nové brzdové kapaliny)
Návod k provozu
SíĢový kabel se zástrþkou typu Schuko
OdvzduãĖovací hrdlo þ: 20 (hrdlo dle evropských
norem)

.ontrolní znaþka: CE
Technická data:
NáplĖ brzdové kapaliny:

5 - 30 litrĤ

Provozní napČtí:

100-240 V ~, 50 - 60 Hz

PrĤtok tlakového þerpadla:

min. 50 l/h pĜi 2 barech
protitlaku

PrĤtok odsávacího þerpadla:

cca. 1,0 l/min - 230 V ~ ,
50-60 Hz

Elektronický regulátor tlaku
(EDR), stupnČ tlaku:

0, 0,4 baru, 1,0 bar a 2,2
barĤ

Stanovené stupnČ tlaku umoåĖují rychlou a eIektivní
práci

Automatické vypnutí
þerpadla:

pĜi poklesu hladiny
kapaliny pod cca 9 mm

ManuálnČ volitelné stupnČ tlaku odpovídají
poåadavkĤm aplikace v rozmezí 0,4 - 3,5 bar

Délka síĢového kabelu:

5m

Délka plnící hadice:

3,5 m

RozmČry: v x d x ã

915 x 475 x 380 mm

Provozovatelný se vãemi bČånými síĢovými napČtími

Váha:

16,9 kg

Dodávají se rozliþné síĢové kabely, speciIické pro
jednotlivé zemČ

Hluk:

66 dB(A)

Výhody:

ʄ

Rozsah dodávky:

PĜístroj je vhodný pro vãechny bČånČ prodávané
brzdové a spĜáhlové soustavy
Odsávání poluåité brzdové kapaliny

Elektronická regulace tlaku ERT umoåĖuje konstantní
pracovní tlak
PĜístroj je vhodný pro aplikaci brzdových kapalin s
nízkým stupnČm viskozity
PĜístroj lze pouåívat s rozliþnými kanystry pro brzdové
kapaliny
Základní deska poskytuje ochranu proti poãkrábání
Automatické koncové vypnutí pĜístroje s výstraånou
akustickou signalizací prázdného kanystru
Kontrolky signalizují pĜísluãné provozní stavy pĜístroje
Dråák na síĢový kabel, plnicí hadice a ãest
odvzduãĖovacích hrdel
ýtyĜi kola, z toho dvČ otoþná
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5 litrový odvzduãĖovací
pĜístroj na stlaþený vzduch
FB 5p

Tlak lze odeþíst na tlakomČru. Výstupní tlak lze regulovat
na manometru provozního - plnícího tlaku. Délka plnící
hadice je 3,5 m. SamozĜejmostí je, åe veãkeré materiály
pouåité na typu ATE FB 5p jsou odolné vãem typĤm
brzdových kapalin na glykolové bázi.
Souþástí dodávky k ATE FB 5p je adaptér þíslo 20
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Mobilní a nezávislý na elektrické energii
LevnČjãí Ĝeãení
Robustní konstrukce
Po naplnČní je mobilní a nezávislý na dodávce
elektĜiny
LevnČjãí alternativa pĜístroje

Rozsah dodávky:

ýíslo poloåky: 039302-13504
.rátké objednací þíslo: 740230

OdvzduãĖovací pĜístroj ATE FB 5p je konstruován pro 5
litrĤ brzdové kapaliny, která je vytlaþována tlakem
vzduchu. Lze jej jednoduãe pĜenáãet díky vhodnému
dråáku. Je vybaven tlakomČrem vnitĜního i provozního
tlaku. Tento typ je velmi výhodnou alternativou k
elektrickým plniþkám. Díky rozsáhlému ATE pĜísluãenství
je moåné servisovat spojkové, tak i brzdové systémy,
vþetnČ ABS, ESP a EDS. PodobnČ lze i jednoduãe
vyzkouãet tČsnost systémĤ þi promČĜit nízký tlak v
okruhu.
Na práci s pĜístrojem ATE FB 5p staþí jedna pracovní síla.
Velkou výhodou tohoto pĜenosného zaĜízení je, åe je
nezávislý na sítích a lze s ním tedy pracovat i vnČ dílny.

ʄ
ʄ
ʄ

Kompletní pĜístroj
Návod k obsluze
Adaptér þ. 20

Technická data:
NáplĖ brzdové kapaliny:

5 litrĤ

Provozní tlak:

6,5 barĤ

Pracovní tlak:

2 bar (nastavitelný 0 - 3 bar)

Délka pracovní hadice:

3,5 m

Celková výãka:

510 mm

PrĤmČr:

310 mm

Váha:

10 kg

ATE FB 5p pracuje jako tlaková nádoba, kde je tlakový
vzduch od kapaliny oddČlen membránou. Tím je
zajiãtČno, åe se vzduch nikdy nemĤåe dostat do
brzdového systému. Objem vzduchu plnČ dostaþuje na
vytlaþení 5-ti litrĤ brzdové kapaliny.
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SíĢový kabel standard

Technická data:
Délka kabelu:

4,5 m

SíĢový kabel âvýcarsko
Délka kabelu:

4,5 m

ýíslo poloåky

03.9302-9202.2

Krátké objednací þíslo

740299

ýíslo poloåky: 039302-92012
.rátké objednací þíslo: 740298
SíĢový kabel 8.
SíĢový kabel je vybaven zástrþkou v souladu s CEE 7/4
(zástrþka Schuko) a pĜípojkou do zásuvky dle IEC-60320
C13. Zástrþka Schuko je vhodná do vãech bČånČ
prodávaných zásuvek v EvropČ.

Délka kabelu:

4,5 m

ýíslo poloåky

03.9302-9203.2

Krátké objednací þíslo

740300

SíĢová zásuvka je vybavena pojistkou. Tím se úþinnČ
zamezí neúmyslnému uvolnČní spoje.

Sada adaptérĤ na nádobku
brzdové kapaliny
"Standard"

Výhody:

ʄ
ʄ

NejdĤleåitČjãí odvzduãĖovací pĜísluãenství v kompletní
sadČ
PĜehledné uspoĜádání

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ýíslo poloåky: 039302-08003
.rátké objednací þíslo: 740271

Plastový kufĜík
Typy adaptérĤ:
þ. 55A = 03.9302-0906.3 / 740097
þ. 50S = 03.9302-0927.2 / 740120
PĜídavná hadice:
þ. 67 = 03.9302-0704.2 / 740012
Plnící pistole:
þ. 03.9302-0795.2 / 740085

Bezpeþnost: Po ukonþení práce musí být na vyrovnávací
nádråku nasazen zpČt originální uzávČr!

ATE set - obsahuje 2 kusy nejdĤleåitČjãích standardních
adaptérĤ na vyrovnávací nádråky, vþetnČ jedné pĜídavné
hadice pro odvzduãnČní systému v opaþném poĜadí a
jedné plnící pistole. Vãe jako sada, pĜehlednČ uloåeno v
plastovém kufru.
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Sada adaptérĤ na nádobku
brzdové kapaliny "PLUS"

Jeden zaslepovací adaptér, který je moåné vyuåít bČhem
mytí motoru. Adaptéry jsou uloåeny pĜehlednČ v
plastovém kufru.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ

NejdĤleåitČjãí odvzduãĖovací pĜísluãenství pro nejvČtãí
podíl vozidel vyrobených v Asii v kompletní sadČ
VþetnČ záslepovacího adaptéru
PĜehledné uspoĜádání

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ýíslo poloåky: 039302-08023
.rátké objednací þíslo: 740296

ʄ
ʄ

Plastový kufĜík
Typy adaptérĤ:
þ. 31A = 03.9302-0935.2 / 740285
þ. 61A = 03.9302-0923.2 / 740116
þ. 77A = 03.9302-0938.2 / 740220
þ. 86A = 03.9302-0946.2 / 740235
Zaslepovací adaptér:
þ. 67 = 03.9302-0784.2 / 740071

ATE 4 dílná sada "PL8S" nejdĤleåitČjãích bajonetových
adaptérĤ na nádobky brzdové kapaliny pro nejbČånČjãí
asijské vozy a pro evropské vozy na asijské platformČ
(napĜ. Ford, Renault).

Bezpeþnost: Po ukonþení práce musí být na vyrovnávací
nádråku nasazen zpČt originální uzávČr!

Set k minerálním olejĤm

Tento speciální ATE set je urþen pro odvzduãnČní a
plnČní systémĤ s minerálními oleji ve spojení s
elektrickým odvzduãĖovacím pĜístrojem FB 15.
OdvzduãĖovací adaptér je opatĜen pilovitým závitem o
prĤmČru 45 mm. Plnící pistole usnadĖuje práci pĜi
doplĖování brzdové kapaliny do vyrovnávací nádråky. V
setu jsou pĜiloåeny náhradní tČsnČní pro
odvzduãĖovací adaptér a pĜídavnou hadici.
Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Adaptér 45 mm
Plnící pistole
PĜídavná hadice
Náhradní tČsnČní pro adaptér
Náhradní tČsnČní pro pĜídavnou hadici

ýíslo poloåky: 039302-07203
.rátké objednací þíslo: 740232
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Náhradní hadice

8 spojených brzdových a spojkových systémĤ je nutné
obrátit pracovní postup odvzduãĖování a plnČní novou
brzdovou kapalinou. ATE náhradní hadice zajiãĢuje
pohodlné pĜipojení na brzdový nebo spojkový systém
pĜímo na odvzduãĖovací ãroub vozidla.

ýíslo poloåky: 039302-07042
.rátké objednací þíslo: 740012

Adaptér ATE 90° s
odvzduãĖovací hadicí

OdvzduãĖovací hadice ATE 90° je uåiteþným
pĜísluãenstvím pĜi odvzduãĖování tČsných konstrukþních
prostor. Díky svému krátkému konstrukþnímu tvaru
adaptér zabere prostor o délce pouhých 19 mm a umoåní
tak odebírání brzdové kapaliny z míst s obtíåným
pĜístupem.
Výhody: äádné pĜehnutí hadice.
ýíslo poloåky: 039302-05413
.rátké objednací þíslo: 750014

Rozsah dodávky: Adaptér se svorkou se dvČma ouãky
a hadicí ± kompletnČ smontovaný.

Adaptér ATE 90° náhradní díl
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ýíslo poloåky

03.9302-0540.1

Krátké objednací þíslo

750013
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OdvzduãĖovací hadice

ATE odvzduãĖovací hadice je náhradní díl k ATE
odpouãtČcí nádobČ 03.9302-1424.2 a k ATE zásobníku
03.9302-0516.2. OdvzduãĖovací hadice mĤåe být vlivem
svého opotĜebování pĜi opravách netČsná nebo prasklá.
Náhradní odvzduãĖovací hadice se jednoduãe vymČní za
pĤvodní hadici.
Technická data:
Délka:

700 mm

ýíslo poloåky: 039302-05381
.rátké objednací þíslo: 750008

OdpouãtČcí nádoba

ATE odpouãtČcí nádoba se silikonovou hadicí se
upevĖuje na odvzduãĖovací ventil a slouåí k odpuãtČní a
odvzduãnČní brzdového systému. Nádoba je prĤhledná,
coå umoåĖuje optickou kontrolu naplnČní nádoby.
Silikonová koncová hadice je flexibilní a umoåĖuje
zachytávání brzdové kapaliny u rĤzných prĤmČrĤ
odvzduãĖovacích ventilkĤ. Optickou kontrolou je moåné
zjistit, zda jiå vytéká ze systému þistá brzdová kapalina
bez neþistot a bublin. Obsahová stupnice na nádobce
umoåĖuje urþit pĜesné mnoåství odsáté brzdové kapaliny.
Technická data:
Obsah:

2,2 litrĤ

ýíslo poloåky: 039302-14242
.rátké objednací þíslo: 740151
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Plnící pistole

ATE plnící pistole s pĜipojením na odvzduãĖovací pĜístroj
umoåĖuje pohodlné a pĜesné plnČní vyrovnávacích
nádob. Páþkové ovládání plnící pistole umoåĖuje mČnit
dávkování a mnoåství brzdové kapaliny i do ãpatnČ
pĜístupných vyrovnávacích nádobek.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ

Pohodlné páþkové ovládání
PĜesné dávkování
Pomocí pĜipojení pistole pĜímo na plnící pĜístroj je
zabránČno moånému pĜelití brzdové kapaliny

ýíslo poloåky: 039302-07922
.rátké objednací þíslo: 740323

Odsávací balónek

ATE odsávací balónek slouåí k odsávání staré brzdové
kapaliny z vyrovnávací nádobky vozidla.
Nezbytné pĜi výmČnČ nebo odvzduãĖovaní brzdové
kapaliny, tak aby se neþistoty nedostaly do celého
brzdového systému.
Vhodné pouåití také pĜi zatlaþování pístku brzdiþe bČhem
oprav na brzdovém systému, kdy za urþitých podmínek
musí být brzdová kapaliny odsáta, aby nedoãlo k
pĜeteþení brzdové kapaliny z vyrovnávací nádråky.

ýíslo poloåky: 039314-59003
.rátké objednací þíslo: 760068

Odsávací láhev

ATE odsávací lahev slouåí k odsátí staré brzdové
kapaliny z vyrovnávací nádråky vozidla. Ideální pracovní
pomĤcka pro odsávání brzdové kapaliny, speciálnČ u
velkých vyrovnávacích nádråek s brzdovou kapalinou.
Nezbytné pĜi výmČnČ nebo odvzduãĖovaní brzdové
kapaliny tak, aby se neþistoty nedostaly do celého
brzdového systému.
Vhodné také pro pouåití pĜi zatlaþování pístku brzdiþe
bČhem oprav na brzdovém systému, kdy za urþitých
podmínek musí být brzdová kapaliny odsáta, aby nedoãlo
k pĜeteþení brzdové kapaliny z vyrovnávací nádråky.

ýíslo poloåky: 039314-59103
.rátké objednací þíslo: 760069

Technická data:
Obsah:
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0,5 litru
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OdvzduãĖovací pĜístroje

Sada klíþĤ na
odvzduãĖovací ventilky

Kombinované ATE klíþe na odvzduãĖovací ventilky
umoåĖují povolení vãech ventilkĤ i v zúåených
prostorách. âestibokové provedení oþkového klíþe
umoåĖuje pohodlné a bezpeþné nasazení na
odvzduãĖovací ventilky, aniå by doãlo k jejich poãkození.
Výhody:

ʄ

Oþko je v ãestibokém provedení pro bezpeþné
nasazení bez poãkození odvzduãĖovacích ventilkĤ

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ

6 klíþĤ v sadČ o velikosti 7, 8, 9, 11, 12 a 14 mm
Ochranné pouzdro

ýíslo poloåky: 039314-15003
.rátké objednací þíslo: 760041
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OdvzduãĖovací pĜístroje

Speciální sada
odvzduãĖovacích klíþĤ

ATE speciální sada zalomených oþkových
odvzduãĖovacích klíþĤ. Díky své délce a speciálnímu
zalomení umoåĖují tyto klíþe pohodlné otevĜení a
uzavĜení odvzduãĖovacích ventilkĤ bez nutnosti
demontáåe kola. ATE speciální klíþe v ãestihranném
provedení zaruþují bezpeþné nasazení na odvzduãĖovací
ventilky, aniå by doãlo k jejich poãkození.
Výhody:

ʄ
ʄ

Díky své délce a zalomení umoåĖují pouåití bez
nutnosti demontáåe kola
âestihranné provedení zaruþuje bezpeþné nasazení
na odvzduãĖovací ventilky, aniå by doãlo k jejich
poãkození

Rozsah dodávky:

ʄ

5 klíþĤ o rozmČru 7, 8, 9, 10 a 11 mm

ýíslo poloåky: 039314-15103
.rátké objednací þíslo: 760103

Vylévací hrdlo

Vylévací hrdlo slouåí k pĜelévání brzdové kapaliny do
plnících pĜístrojĤ. PĜi pĜelévání nebo dolévání brzdové
kapaliny není zapotĜebí pouåívat dalãích pomĤcek
(trychtýĜ).
Výhody:

ʄ
ʄ

ýisté a pĜesné plnČní plnících pĜístrojĤ
Bez potĜeby jiných trychtýĜĤ

ýíslo poloåky: 039314-59403
.rátké objednací þíslo: 760070
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OdvzduãĖovací pĜístroje

VypouãtČcí kohout sudu

ATE kohout a 700 mm dlouhá hadice na vypouãtČní sudĤ
slouåí pro pĜepouãtČní brzdové kapaliny z 30, 60-ti a 200ti litrových sudĤ do plnících pĜístrojĤ.
VypouãtČcí hadice s kohoutkem a svojí délkou 700
mm umoåĖuje pohodlné a bezpeþné pĜelévání brzdové
kapaliny.

ýíslo poloåky: 039314-59503
.rátké objednací þíslo: 760071

VypouãtČcí kohoutek z
kanystrĤ

ATE vypouãtČcí kohoutek umoåĖuje þisté a cílené
vylévání brzdové kapaliny z ATE 5 l a ATE 20 l kanystrĤ s
brzdovou kapalinou.
ýíslo poloåky: 039314-59603
.rátké objednací þíslo: 760153
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Po odbČru brzdové kapaliny zaruþuje uzavírací kohoutek
bezpeþné uzavĜení sudu bez kapání.
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PĜípravky pro likvidaci pouåité
brzdové kapaliny

PĜípravky pro likvidaci pouåité brzdové kapaliny

=aĜízení pro likvidaci
brzdové kapaliny Systém
220

Stará brzdová kapalina je pomČrnČ hodnotnou látkou a
vãak pouze, je-li skladována oddČlenČ od jiných kapalin.
Pro její sbČr je tedy zapotĜebí uzavĜený systém. Toto je
vlastnost systému ATE 220. ýistou brzdovou kapalinu je
pomČrnČ jednoduché likvidovat. Systém ATE 220 se
sestává z 2,2 litrové sbČrné nádoby a 220 litrového barelu
s rychlospojkou.
SbČrná nádoba má odolnou silikonovou hadici pro
nasazení na odvzduãĖovací ventil a vespodu
rychlospojku pro usazení na sbČrné potrubí pro
vyprázdnČní. Obsah sbČrné nádoby 2,2 litry, umoåĖuje
odvzduãnČní i více vozidel. Po naplnČní barelu je nutné
tento barel odevzdat pĜísluãné firmČ pro likvidaci
pouåitých brzdových kapalin.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ

Pouåitá brzdová kapalina je hodnotnou odpadovou
surovinou
Redukuje náklady na likvidaci odpadĤ
Nepoãkozuje åivotní prostĜedí

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ

220 litrový zásobník
ZávČsná nádoba 2,2 litrĤ

ýíslo poloåky: 039302-05043
.rátké objednací þíslo: 750001

UzávČr sudu na likvidaci
odpadu se spojkou

ATE uzávČr sudu s rychlospojkou umoåĖuje adaptaci 2násobných a 4-násobných vyprazdĖovacích pĜípojek na
ATE sbČrnou nádobu brzdové kapaliny.
Technická data:
VnČjãí prĤmČr:

69,5 mm

ýíslo poloåky: 039302-05221
.rátké objednací þíslo: 750011
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PĜípravky pro likvidaci pouåité brzdové kapaliny

=aĜízení pro likvidaci
brzdové kapaliny Systém
222

Stará brzdová kapalina je pomČrnČ hodnotnou látkou
pouze vãak, je-li skladována oddČlenČ od jiných kapalin.
Pro její sbČr je tedy zapotĜebí uzavĜený systém. Toto je
vlastnost systému ATE 222. Cistou brzdovou kapalinu je
pomČrnČ jednoduché likvidovat. Systém ATE 222 se
sestává ze dvou 2,2 litrových sbČrných nádob a 220
litrového barelu se dvČma rychlospojkami.
Kaådá sbČrná nádoba má odolnou silikonovou hadici pro
nasazení na odvzduãĖovací ventil a vespodu
rychlospojku pro usazení na sbČrné potrubí pro
vyprázdnČní. Obsah sbČrné nádoby 2,2 litry, umoåĖuje
odvzduãnČní i více vozidel. Po naplnČní barelu je nutné
tento barel odevzdat pĜísluãné firmČ pro likvidaci
pouåitých brzdových kapalin.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ

Pouåitá brzdová kapalina je hodnotnou odpadovou
surovinou
Redukuje náklady na likvidaci odpadĤ
Nepoãkozuje åivotní prostĜedí

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ

220 litrový zásobník
2 závČsné nádoby po 2,2 litrech
2-místný vyprazdĖovací nástavec

ýíslo poloåky: 039302-05063
.rátké objednací þíslo: 750002

2-násobný vypouãtČcí
nástavec

Náhradní díl k systému likvidace brzdové kapaliny ATE
222, který umoåĖuje souþasné vypouãtČní dvou sbČrných
nádob s pouåitou brzdovou kapalinou do sbČrného sudu.
DoplnČk pro systém ATE 220.
Výhody: 2 sbČrné nádoby mohou být souþasnČ nasazeny
a vyprazdĖovány

ýíslo poloåky: 039302-05212
.rátké objednací þíslo: 750007
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PĜípravky pro likvidaci pouåité brzdové kapaliny

=aĜízení pro likvidaci
brzdové kapaliny Systém
224

Stará brzdová kapalina je pomČrnČ hodnotnou látkou
pouze vãak, je-li skladována oddČlenČ od jiných kapalin.
Pro její sbČr je tedy zapotĜebí uzavĜený systém. Toto je
vlastnost systému ATE 224. ýistou brzdovou kapalinu je
pomČrnČ jednoduché likvidovat. Systém ATE 224 se
sestává ze þtyĜ 2,2 litrových sbČrných nádob a 220
litrového barelu se dvČma rychlospojkami.
Kaådá sbČrná nádoba má odolnou silikonovou hadici pro
nasazení na odvzduãĖovací ventil a vespodu
rychlospojku pro usazení na sbČrné potrubí pro
vyprázdnČní. Obsah sbČrné nádoby 2,2 litry, umoåĖuje
odvzduãnČní i více vozidel. Po naplnČní barelu je nutné
tento barel odevzdat pĜísluãné firmČ pro likvidaci
pouåitých brzdových kapalin.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Separátní likvidace vãech brzdových kapalin
Pouåitá brzdová kapalina je hodnotnou odpadovou
surovinou
Redukuje náklady na likvidaci odpadĤ
Nepoãkozuje åivotní prostĜedí

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ

220 litrový zásobník
4 závČsné nádoby po 2,2 litrech
4-místný vyprazdĖovací nástavec

ýíslo poloåky: 039302-05083
.rátké objednací þíslo: 750003

4-násobný vypouãtČcí
nástavec

ATE 4-násobný vypouãtČcí nástavec je usazen pĜímo na
ATE sudu sbČrného systému pouåitých brzdových
kapalin. 8moåĖuje souþasnČ vyprazdĖovat þtyĜi
odpouãtČcí nádoby. ATE 4-násobný vypouãtČcí nástavec
lze objednat jako náhradní díl pro ATE sbČrný systém 224
nebo jako doplnČk pro systém ATE 220 a 222.

Výhody:

ʄ

8moåĖuje souþasnČ vyprazdĖovat þtyĜi odpouãtČcí
nádoby do jednoho ATE sbČrného místa

ýíslo poloåky: 039302-05202
.rátké objednací þíslo: 750006

46

© 2019 Continental Aftermarket GmbH

PĜípravky pro likvidaci pouåité brzdové kapaliny

22 litrová odpouãtČcí
nádoba

Náhradní díl pro vãechny ATE - sbČrné systémy pro
likvidaci pouåité brzdové kapaliny.
Technická data:
Obsah:

2,2 litrĤ

ýíslo poloåky: 039302-05162
.rátké objednací þíslo: 750005
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PĜípravky pro likvidaci pouåité brzdové kapaliny

SbČrná nádoba 220 litrĤ

Náhradní sbČrná nádoba pro vãechny ATE sbČrné
systémy brzdové kapaliny
Technická data:
Obsah:

220 litrĤ

ýíslo poloåky: 039302-05142
.rátké objednací þíslo: 750004
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Speciální pĜípravky na brzdy

Speciální pĜípravky na brzdy

Servisní vozík

ýíslo poloåky: 039314-49404
.rátké objednací þíslo: 760201

Díky novému servisnímu vozíku výrobce ATE jsou
okamåitČ po ruce vãechny dĤleåité nástroje k
profesionálnímu provedení servisních prací na brzdách.
Servisní vozík je vybaven 7 zásuvkami. V pČti z nich se
nachází nástroje výrobce ATE k provedení servisních
prací na brzdách. Dalãí dvČ zásuvky jsou k dispozici pro
uskladnČní dalãích nástrojĤ. Pro rychlé nasazení jsou
nástroje tematicky roztĜídČné do jednotlivých zásuvek dle
zamČĜení na þiãtČní, manipulace, olemování brzdových
hadiþek a mČĜení/montáå. V zásuvkách se nástroje
výrobce ATE ze svého místa samovolnČ díky aplikovaným
vloåkám z mČkké pryåe nepĜesouvají. Dalãí výhodou
tČchto pryåových vloåek je, åe lze okamåitČ zjistit, jestli
nČkterý z nástrojĤ není na svém místČ. Díky stabilní
pracovní ploãe servisního vozíku lze práce menãího
rozsahu provést pĜímo na vozidle.
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Speciální pĜípravky na brzdy

Systémová vloåka pro
servisní vozík ATE 1

S touto systémovou vloåkou máte ihned pĜipraveny
vãechny dĤleåité nástroje pro lemování brzdového
potrubí. Nástroje ATE zĤstávají díky vloåkám z mČkké
pČny po ruce na svém místČ. Dalãí výhodou tČchto vloåek
je, åe lze okamåitČ zjistit, åe nČkterý z nástrojĤ není na
svém místČ.
Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ýíslo poloåky: 039314-49412
.rátké objednací þíslo: 760215

Systémová vloåka pro
servisní vozík ATE 2

ʄ
ʄ

03.9314-3000.3 sada montáåních pouzder
03.9310-0016.4 ruþní lemovací pĜístroj
03.9310-0010-3 mini Ĝezadlo na trubky
03.9310-0021.3 odstraĖovaþ otĜepĤ ATE
03.9310-0010.1 nástroj na ohýbání brzdového potrubí
03.9314-0050.3 sada ruþních dorazových ãroubovákĤ
03.9314-0100.3 sada zástrþných klíþĤ pro vnitĜní
ãestihran s kruhovou ráþnou
03.9314-5972.3 LED pracovní svítilna ATE
03.9314-4941.1 vloåka prázdná 342 x 519 x 35 mm

S touto systémovou vloåkou máte ihned pĜipraveny
vãechny dĤleåité nástroje pro vrácení do pĤvodní polohy.
Nástroje ATE zĤstávají díky vloåkám z mČkké pČny po
ruce na svém místČ. Dalãí výhodou tČchto vloåek je, åe
lze okamåitČ zjistit, åe nČkterý z nástrojĤ není na svém
místČ.
Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

ýíslo poloåky: 039314-49422
.rátké objednací þíslo: 760216
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ʄ

03.9310-0060.3 spona brzdové hadice
03.9314-4950.3 pĜípravek pro zpČtné zatlaþení pístkĤ
03.9314-4960.3 pneumatická sada pĜípravku pro
zpČtné zatlaþení pístkĤ
(obsahuje: Pneumatický pĜípravek pro zpČtné zatlaþení
pístku 03.9314-4961.2, univerzální adaptér 2 pin
03.9314-4962.2, univerzální adaptér 3 pin
03.9314-4963.2)
03.9314-4942.1 vloåka prázdná 342 x 519 x 35 mm
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Speciální pĜípravky na brzdy

Systémová vloåka pro
servisní vozík ATE 3

S touto systémovou vloåkou máte ihned pĜipraveny
vãechny dĤleåité nástroje pro þiãtČní. Nástroje ATE
zĤstávají díky vloåkám z mČkké pČny po ruce na svém
místČ. Dalãí výhodou tČchto vloåek je, åe lze okamåitČ
zjistit, åe nČkterý z nástrojĤ není na svém místČ.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

03-9314-1320-3 speciální drátČný kartáþ
03.9314-1395.1 leãticí kartáþ ATE
03.9314-1396.1 þisticí kartáþ Lucas
03-9314-1300-3 pilník na tĜmeny kotouþové brzdy
03.9314-1343.4 sada na þiãtČní nábojĤ kol 2.1
03.9314-1370.4 sada na þiãtČní nábojĤ kol 4
03.9314-4943.1 vloåka prázdná 342 x 519 x 35 mm

ýíslo poloåky: 039314-49432
.rátké objednací þíslo: 760217

Systémová vloåka pro
servisní vozík ATE 4

S touto systémovou vloåkou máte ihned pĜipraveny
vãechny dĤleåité nástroje pro mČĜení. Nástroje ATE
zĤstávají díky vloåkám z mČkké pČny po ruce na svém
místČ. Dalãí výhodou tČchto vloåek je, åe lze okamåitČ
zjistit, åe nČkterý z nástrojĤ není na svém místČ.
Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ýíslo poloåky: 039314-49442
.rátké objednací þíslo: 760218
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ʄ
ʄ
ʄ

03.9301-0200.1 testovací karta pro magnetické
senzorové krouåky
03.9314-0011.3 digitální posuvné mČĜítko pro brzdové
kotouþe
03.9304-0034.2 mikrometr
03.9314-0019.2 magnetický dråák mikrometru
03.9314-0022.1 rovinná mČrka
03.9314-5750.3 napínací kleãtČ pruåin þelistí bubnové
brzdy
03.9309-0080.3 kleãtČ na lanko ruþní brzdy
03.9309-0090.3 montáåní kleãtČ na pruåiny
03.9314-4944.1 vloåka prázdná 342 x 519 x 35 mm
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Speciální pĜípravky na brzdy

Systémová vloåka pro
servisní vozík ATE 5

S touto systémovou vloåkou máte ihned pĜipraveny
vãechny dĤleåité nástroje pro montáå. Nástroje ATE
zĤstávají díky vloåkám z mČkké pČny po ruce na svém
místČ. Dalãí výhodou tČchto vloåek je, åe lze okamåitČ
zjistit, åe nČkterý z nástrojĤ není na svém místČ.
Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

03.9309-0051.3 montáåní nástroj na pruåiny
03.9310-0050.3 sada klíþĤ na brzdové vedení
03.9314-1500.3 sada klíþĤ odvzduãĖovaþe
03.9312-0100.4 dråák pedálu
03.9314-4945.1 vloåka prázdná 342 x 519 x 35 mm

ýíslo poloåky: 039314-49452
.rátké objednací þíslo: 760219
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Speciální pĜípravky na brzdy

Pneumatická sada pro
zpČtné zatlaþení pístkĤ
brzdiþe

Aby nedoãlo k poãkození seĜizovacího
mechanismu pevných brzdiþĤ s integrovanou ruþní
parkovací brzdou (tzv. kombinované brzdiþe), musí se na
pístek pĜi vracení do pĤvodní polohy nČkolikrát zatlaþit a
souþasnČ jím otáþet. Pneumatická sada pro zpČtné
vracení pístĤ je pro zmínČný úkon vhodný pĜípravek po
vãech stránkách. Díky plynule nastavitelnému vĜetenu se
tento pĜípravek skvČle hodí pro brzdové tĜmeny s
pravotoþivým a levotoþivým závitem. Oba vymČnitelné
univerzální adaptéry lze aplikovat na vãech bČåných
modelech vozidel. Pomocí ATE pneumatické sady pro
zpČtné zatlaþení pístkĤ brzdiþe lze zatlaþit do výchozí
polohy také pístky u bČåných plovoucích tĜmenĤ.

Výhody:

ʄ
ýíslo poloåky: 039314-49603
.rátké objednací þíslo: 760177

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Komfortní a rychlé provedení práce díky
pneumatickému vĜetenu
Automatické vyrovnání rĤzných stoupání závitĤ
ManuálnČ nastavitelný otáþivý pohyb
Optimální upevnČní díky pryåové desce opČrného
loåiska
8niverzální pouåití
Vhodný pro pravotoþivé i levotoþivé zpČtné nastavení
Dva univerzální adaptéry pro vãechna provedení
brzdových tĜmenĤ
Ke zpČtnému otáþení a zatlaþení brzdových pístkĤ

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ

Pneumatický pĜípravek pro nastavení do výchozí
polohy (03.9314-4961.3)
Univerzální 2kolíkový adaptér (03.9314-4962.2)
Univerzální 3kolíkový adaptér (03.9314-4963.2)

Technická data:
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Univerzální adaptér

2 Pin

PrĤmČr kolíku:

4 mm

Výãka kolíku:

3 mm

Min. odstup kolíkĤ:

11,2 mm

Max. odstup kolíkĤ:

29,7 mm

PrĤmČr krytu:

47 mm

Výãka krytu:

10,5 mm
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Speciální pĜípravky na brzdy

PĜípravek pro zpČtné
zatlaþení pístkĤ brzdiþe

ýíslo poloåky: 039314-49994
.rátké objednací þíslo: 760133

U brzdiþĤ zadní nápravy s integrovanou ruþní brzdou (tzv.
kombinovaný brzdiþ) se pístek brzdiþe nesmí zatlaþovat
jenom pákou, ale pĜi zasouvání se musí zároveĖ otáþet,
jinak dojde k váånému poãkození brzdiþe. Proto je nutné
pouåití ATE pĜípravek pro zasunutí pístku. Tento pĜípravek
s 9 rĤznými adaptéry je vhodný pro vãechny typy
kombinovaných brzdiþĤ. Je moåné s ním zatlaþovat i
pístky bČåných brzdiþĤ.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Univerzální vyuåití
Pro pravo a levostranné zpČtné nastavení brzdiþe
9 rĤzných nástavcĤ pro bČånČ pouåívané brzdiþe
3 volná místa v kufĜíku pro uloåení dalãích nástavcĤ

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
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9 adaptérĤ
Pravostranné vĜeteno
Levostranné vĜeteno
Tlaþná destiþka
Kovový kufĜík
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VĜeteno pro zatlaþení pístku
s levým závitem

Náhradní vĜeteno pro zatlaþení pístku u kombinovaného
brzdiþe s levým závitem. Náhradní díl k
zatlaþovacímu pĜípravku (03.9314-4980.4 / 760102).

ýíslo poloåky: 039314-49942
.rátké objednací þíslo: 760135
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Speciální pĜípravky na brzdy

PĜípravek na zatlaþení
pístku

PĜi výmČnČ brzdových destiþek je nutné zatlaþit pístek
brzdiþe aå na doraz. ATE pĜípravek pro zatlaþení pístku
slouåí ke zpČtnému zatlaþení pístku do brzdiþe kotouþové
brzdy, a to bez poãkození pístku þi manåety.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ

äádné poãkození dílĤ pĜi zpČtném zatlaþování pístku
brzdiþe
Jednoduchá obsluha
Univerzální pouåití

UpozornČní:

ʄ
ýíslo poloåky: 039314-49503
.rátké objednací þíslo: 760049
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Nikdy nepouåívat pro zpČtné zatlaþení
pístkĤ nevhodné montáåní páky þi ãroubováky nebo
nevhodné náĜadí, aby se zabránilo
pĜípadnému poãkození dílu!
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Speciální pĜípravky na brzdy

.leãtČ na otoþení pístku
brzdiþe

ATE kleãtČ pro natoþení pístkĤ v brzdiþi slouåí k
nastavení odsazených pístkĤ do správné polohy. Pro
nastavení je nutná ATE 20° úhlová nastavovací mČrka.
ATE kleãtČ mají pevné a bezpeþné rukojeti, kalené zuby a
jsou nastavitelné podle velikosti pístku pomocí aretaþního
mechanismu.
Výhody:

ʄ
ʄ

Nastavitelné na 3 rozsahy velikosti pístkĤ
Bezpeþné uchycení pístku brzdiþe

ýíslo poloåky: 039314-57003
.rátké objednací þíslo: 760064

20°- Òhlová mČrka
35-38 mm

20°- Òhlová mČrka
42-48 mm
Pro prĤmČr pístku:

42 - 48 mm

ýíslo poloåky

03.9314-0900.1

Krátké objednací þíslo

760037

20°- Òhlová mČrka
52-57 mm

ýíslo poloåky: 039314-17001
.rátké objednací þíslo: 760044

Pro prĤmČr pístku:

52 - 57 mm

ýíslo poloåky

03.9314-0600.1

Krátké objednací þíslo

760036

20°- Òhlová mČrka 60 mm
ATE nastavovací a kontrolní úhlová mČrka 20°- pro
správné nastavení pístku v brzdiþi o prĤmČru od 35 do 38
mm.

Pro prĤmČr pístku:

60 mm

ýíslo poloåky

03.9314-5300.1

Pro otoþení pístku a nastavení mČrky je zapotĜebí pouåít
ATE kleãtČ na otoþení pístku.

Krátké objednací þíslo

760058

Technická data:
Pro prĤmČr pístku:
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35 - 38 mm
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Speciální pĜípravky na brzdy

Pilník na tĜmen kotouþové
brzdy

ýíslo poloåky: 039314-13003
.rátké objednací þíslo: 760038

PĜed montáåí brzdových destiþek musejí být vodící plochy
pro brzdové destiþky na tĜmenu absolutnČ þisté. Pomocí
pilníku na tĜmen kotouþové brzdy odstraníte rychle a
jednoduãe veãkeré neþistoty. Tento jednostranný ATE
pilník zamezuje poãkození prachové manåety. Speciální
hrubé zuby pilníku umoåĖují jednoduchou a þistou práci.
Výhody:

ʄ
ʄ
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Speciální konstrukce pilníku eliminuje moånost
poãkození prachovky
Rychlé a jednoduché vyþiãtČní vodících ploch tĜmenu
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Speciální drátČný kartáþ

ýíslo poloåky: 039314-13203
.rátké objednací þíslo: 760039

PĜed montáåí nových brzdových destiþek musejí být
vodící plochy a ãachty brzdiþe a dråáku vyþiãtČny do
metalické modĜe. ATE speciální kartáþ slouåí k odstranČní
lehkých neþistot.
UpozornČní:

ʄ

Speciální kartáþ s
mosaznými ãtČtinami

Kartáþ s vyhnutými dráty mĤåe poãkodit gumová
tČsnČní, je nutné jej vymČnit!

PĜed zabudováním nových brzdových destiþek, se musí
vodicí kovové plochy brzdových destiþek na tĜmenech a
dråácích do kovového lesku vyþistit. Speciální kartáþ od
výrobce ATE s mosaznými ãtČtinami umoåĖuje odstranČní
neþistot z hliníkových brzdových tĜmenĤ.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

K þiãtČní hliníkových brzdových tĜmenĤ
MČkké mosazné ãtČtiny jsou ãetrné ke kovovému
materiálu
Úzké provedení kartáþe pro úzké ålábky brzdových
tĜmenĤ
Délka 225 mm

ýíslo poloåky: 039314-13213
.rátké objednací þíslo: 760214
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Speciální pĜípravky na brzdy

Vytahovací pĜípravek na
brzdové destiþky

ATE vytahovací pĜípravek brzdových destiþek slouåí k
vyjmutí zarezlých destiþek z brzdiþe. Jeho pouåitím
pĜedejdete poãkození brzdiþe a zranČní pĜi práci.
Výhody:

ʄ
ʄ

Univerzální pouåití
Vyráåecí tyþ s integrovaným kladivem bez nebezpeþí
zranČní

Technická data:
PrĤmČr vytahovacího þepu:

5,0 mm

ýíslo poloåky: 039314-61003
.rátké objednací þíslo: 760073

ýistící kartáþ "LUCAS"

K vedení plovoucích tĜmenĤ "LUCAS" se pouåívají
namazané vodicí þepy. Ty jsou utČsnČné ochrannými
manåetami se záhyby. V pĜípadČ poãkozených
ochranných manået se u záhybĤ dochází ke korozi
vodicích pouzder v nosníku brzdového tĜmenu. V
dĤsledku toho dochází ke ztíåení chodu vedení tĜmenu a
k dalãím problémĤm s brzdou.
Vodicí pouzdra se vyþistí pomocí ATE þistícího kartáþe
"LUCAS" opČt do kovového lesku. Z dĤvodĤ stanoveného
prĤmČru je nutné zachovat rozmČry prĤchozího vývrtu. Za
tímto úþelem je vhodný aku ãroubovák s max. 500
otáþkami za minutu a to pouze po smČru hodinových
ruþiþek (vpravo). ýiãtČní trvá nČkolik sekund.

ýíslo poloåky: 039314-13961
.rátké objednací þíslo: 760169

Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ

SpeciálnČ stanovený prĤmČr
KovovČ þisté vodicí pouzdro se zachovanými rozmČry
Vysoká úspora þasu

UpozornČní:

ʄ
ʄ

PĜed pouåitím ATE leãtícího kartáþe je nejprve nutné z
vodicích pouzder odstranit mazivo
K trvalému promazávání vyþiãtČných vodicích pouzder
se výbornČ hodí pĜípravek ATE Plastilube

Bezpeþnost:

ʄ
ʄ
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Maximální poþet otáþek: 500 otáþek za minutu
Pouze s otáþkami doprava (po smČru hodinových
ruþiþek)
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Speciální pĜípravky na brzdy

ýistící kartáþ "ATE"

ýíslo poloåky: 039314-13951
.rátké objednací þíslo: 760154

Po urþitém kilometrovém probČhu vozidla je zapotĜebí
vymČnit veãkerá (gumová) vodicí pouzdra v ATE
plovoucích tĜmenech. V mnoha pĜípadech bývají vývrty na
tĜmenech ménČ nebo více zkorodované. Z tohoto dĤvodu
bývají vodící pouzdra poãkozena nebo zdeformována a
vodící þepy v nich váznou. TĜmen tak následnČ nemá
správnou funkci, coå mĤåe vést k dalãím brzdným
problémĤm.
Po demontáåi starých vodících pouzder je nutné tyto
vývrty na brzdovém tĜmenu následnČ preciznČ vyþistit
pomocí ATE leãtícího kartáþe aå do metalického lesku.
ATE leãtící kartáþ je nejlépe upevnit do aku ãroubováku s
max. 500 otáþkami za minutu a to pouze po smČru
hodinových ruþiþek (vpravo). Po vyþistČní vývrtĤ ve
tĜmenu je nutno tyto lehce potĜít pĜípravkem ATE
montáåní pasta pro brzdové systémy. Tak je zamezeno
dalãí korozi a je moåné snadnČji namontovat vodicí
pouzdra.

UpozornČní:

ʄ

Pozor: Nikdy nemazat vnitĜní stranu vodicích pouzder
nebo vodicích þepĤ! Tyto kluzné plochy musí zĤstat v
suchém stavu!

Bezpeþnost:
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ʄ

Maximální otáþky: 500 otáþek za minutu

ʄ

Pouåívání pouze ve smČru otáþení hodinových ruþiþek
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Speciální pĜípravky na brzdy

Sada pro þiãtČní dosedacích
ploch nábojĤ kol 1

ATE þistící sada þíslo 1 je ideální pĜípravek pro rychlé,
bezpeþné a levné oþiãtČní dosedací plochy náboje kola
jeãtČ pĜed montáåí brzdového kotouþe.
Dosedací plocha na náboji musí být pĜed montáåí
kotouþe kovovČ lesklá tak, aby kotouþ dosedl pĜesnČ na
rovinu. Jen tak bude zabezpeþeno, åe kotouþ na náboji
nebude házet pĜes toleranci.
OþiãtČní netrvá normálnČ déle neå 10 s. ýistící kotouþ je
veden v díĜe tak, aby nesjel. äivotnost þistícího kotouþe je
cca 400 nábojĤ.
Výhody:

ʄ
ʄ

Rychlé þiãtČní dosedacích ploch nábojĤ kol
Rychlá a bezpeþná práce

Rozsah dodávky:

ýíslo poloåky: 039314-13304
.rátké objednací þíslo: 760109

ʄ
ʄ

1 dråák
3 þistící kotouþe

Technická data:
Ø vnČjãího kotouþe:

160 mm

Ø otvoru:

60 mm

Náhradní kotouþe sada 1
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Ø vnČjãího kotouþe:

160 mm

Ø otvoru:

60 mm

Rozsah dodávky:

3 kotouþe

ýíslo poloåky

03.9314-1331.1

Krátké objednací þíslo

760125
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Speciální pĜípravky na brzdy

ýisticí sada nábojĤ kol 21

ýíslo poloåky: 039314-13434
.rátké objednací þíslo: 760182

ATE þisticí sada nábojĤ kol 2.1, je ideálním pĜípravkem
pro rychlé, bezpeþné a levné þiãtČní nábojĤ kol se ãrouby.
Díky tvarovému spojení mezi uchycením kola a þisticím
kotouþem lze pĜenáãet vysoké toþivé momenty.
PĜed montáåí brzdových kotouþĤ je nejprve nutné vyþistit
dosedací plochu náboje kola aå do kovového lesku.
Pouze v takových pĜípadech lze dodråovat pĜísné
montáåní odchylky a zamezit tak vibracím brzd. ATE
þisticí sada nábojĤ kol 2.1, tvoĜí hliníkový upínací talíĜ,
který se upíná na vrtaþku. ýisticí kotouþe ve dvou
velikostech, které jsou také souþástí þisticí sady, se
upevní na úchyty pomocí suchých zipĤ. PĜenos sil od
úchytĤ na þisticí kotouþ probíhá pomocí osmihranného
tvarového spojení, þím lze pĜenáãet vysoké toþivé
momenty. ýisticí kotouþ se pomocí centrického otvoru
bezpeþnČ pohybuje po náboji kola. Tím se zamezí
sklouznutí a zaruþí optimální práci kolem ãroubĤ.
ýiãtČní jednotlivého náboje kola netrvá déle neå 10
sekund. Díky celoploãnému dosednuti na náboj kola je
åivotnost þisticího kotouþku pĜibliånČ 400 pouåití.

Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Rychlé þiãtČní dosedací plochy náboje kola
UmoåĖuje pĜenos vysokého toþivého momentu
Bezpeþná a snadná práce
Dlouhá åivotnost þisticích kotouþkĤ

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ

Upínací talíĜ
5 malých þisticích kotouþkĤ
6 velkých þisticích kotouþkĤ

Technická data:
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PrĤmČr velký:

53 mm

PrĤmČr malý:

40 mm
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Speciální pĜípravky na brzdy

Náhradní kotouþe malá
sada 2.1

Náhradní kotouþe velké sada 2.1

VnČjãí prĤmČr kotouþe:

40 mm

VnitĜní prĤmČr kotouþe:

13 mm

Rozsah dodávky:

5 kotouþe

ýíslo poloåky

03.9314-1344.1

Krátké objednací þíslo

760183

VnČjãí prĤmČr kotouþe:

53 mm

VnitĜní prĤmČr kotouþe:

13 mm

Rozsah dodávky:

5 kotouþe

ýíslo poloåky

03.9314-1345.1

Krátké objednací þíslo

760184

Sada pro þiãtČní dosedacích
ploch nábojĤ kol 3
Výhody:

ʄ
ʄ

Rychlé þiãtČní dosedacích ploch nábojĤ kol
Rychlá a bezpeþná práce

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ

1 dråák
2 kotouþe

Technická data:

ýíslo poloåky: 03.9314-1350.4
.rátké objednací þíslo: 760111

Ø velkého vnČjãího kotouþe:

200 mm

Ø velkého otvoru:

85 mm

Sada náhradních kotouþĤ k sadČ 3

ATE þistící sada þíslo 3 je ideální pĜípravek pro rychlé,
bezpeþné a levné oþiãtČní dosedacích ploch u velkých
prĤmČrĤ nábojĤ kol, které se pouåívají napĜ. u V:
Transporter nebo u vozidel BMW.

Ø vnČjãího kotouþe:

200 mm

Ø otvoru:

85 mm

Rozsah dodávky:

2 kotouþe

Dosedací plocha na náboji musí být pĜed montáåí
kotouþe kovovČ lesklá tak, aby kotouþ dosedl pĜesnČ na
rovinu. Jen tak bude zabezpeþeno, åe kotouþ na náboji
nebude házet pĜes toleranci.

ýíslo poloåky

03.9314-1351.1

Krátké objednací þíslo

760128

OþiãtČní netrvá normálnČ déle neå 10 s. ýistící kotouþ je
veden v díĜe tak, aby nesjel. äivotnost þistícího kotouþe je
cca 400 nábojĤ.
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Sada pro þiãtČní dosedacích
ploch nábojĤ kol 4

ýíslo poloåky: 03.9314-1370.4
.rátké objednací þíslo: 760156

ATE þisticí sada dosedacích ploch nábojĤ kol þ.4 je
ideálním pĜípravkem pro rychlé, bezpeþné a cenovČ
výhodné þiãtČní silnČ zneþiãtČných nebo zrezivČlých
nábojĤ kol. Dosedací plocha náboje kola musí být pĜed
montáåí brzdového kotouþe oþiãtČna do metalického
lesku. Pouze tak lze splnit a dosáhnout montáåní
tolerance a vyhnout se moåným následným vibracím pĜi
brzdČní.
ATE þisticí sada dosedacích ploch nábojĤ kol þ.4 se
skládá ze vzduchové úhlové pistole a 2 bílých þistících
kartáþĤ (jemné kartáþe) a 2 fialových kartáþĤ (velmi
hrubé). ýistící kartáþe jsou k dråáku vzduchové pistole
upevnČny pomocí závitĤ. Vzhledem k vysokým otáþkám u
vzduchové pistole (aå 15.000 ot/min) je zaruþeno
dĤkladné oþiãtČní nábojĤ kol.
Jemné þistící kartáþe a vysoké otáþky zaruþují, åe þiãtČní
kaådého náboje kola trvá jen nČkolik sekund.
DoplĖkové pĜísluãenství ke vzduchové úhlové pistoli
umoåĖuje þiãtČní pomocí dalãích þisticích kartáþĤ s jinou
strukturou i na jiných místech na vozidle (napĜ. karoserie).
Pro toto pouåití je doporuþena sada na karoserie
(03.9314-1371.3), která se skládá ze 4 zelených þisticích
kartáþĤ (stĜední tvrdost) a 4 fialových þistících kartáþĤ
(hrubý kartáþ).
Výhody:

ʄ
ʄ

Rychlé þiãtČní dosedacích ploch nábojĤ kol
Bezpeþná a jednoduchá práce

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ

Vzduchová úhlová pistole
2 bílé þistící kartáþe (jemné kartáþe)
2 fialové þistící kartáþe (50 mm) - velmi hrubé kartáþe

Technická data:
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SpotĜeba vzduchu:

250 l/min

Pracovní tlak:

6,2 bar

Poziom ciĞnienia dĨwiĊku:

85 db(A)
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Speciální pĜípravky na brzdy

DoplĖková þistící sada na
karoserie

DoplĖkové pĜísluãenství k þistící sadČ dosedacích ploch
nábojĤ kol þ. 4 umoåĖuje þiãtČní pomocí dalãích þisticích
kartáþĤ s jinou strukturou i na jiných místech na vozidle
(napĜ. karoserie). K tomuto úþelu je k dispozici sada na
karoserie, která se skládá ze 4 zelených þistících kartáþĤ
(stĜední tvrdost) a 4 fialových þisticích kartáþĤ (hrubé
kartáþe).
Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ

4 þistící kartáþe - zelené (stĜední tvrdost)
4 þistící kartáþe - fialové (hrubé)

ýíslo poloåky: 03.9314-1371.3
.rátké objednací þíslo: 760157

Náhradní jemné þistící
kartáþe

4 náhradní þistící kartáþe - bílé (jemné) pro þistící sadu
dosedacích ploch nábojĤ þ. 4
Rozsah dodávky:

ʄ

4 náhradní þistící kartáþe - bílé (jemné)

ýíslo poloåky: 03.9314-1372.3
.rátké objednací þíslo: 760158

Náhradní stĜední þistící
kotouþe

4 náhradní þistící kartáþe - zelené (stĜední tvrdost) pro
þistící sadu dosedacích ploch nábojĤ þ. 4
Rozsah dodávky:

ʄ

4 þistící kartáþe - zelené (stĜední tvrdost)

ýíslo poloåky: 03.9314-1373.3
.rátké objednací þíslo: 760159
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Náhradní hrubé þistící
kartáþe

4 náhradní þistící kartáþe - fialové (hrubé) pro þisticí sadu
nábojĤ kol þ. 4
Rozsah dodávky:

ʄ

4 náhradní þistící kartáþe - fialové (hrubé)

ýíslo poloåky: 03.9314-1374.3
.rátké objednací þíslo: 760160

ýisticí kotouþ 50 mm - þerný

Rozsah dodávky:

ʄ

4 þisticí kotouþe - þerné (hrubé)

Technická data:
PrĤmČr kotouþe:

50 mm

ýisticí kotouþ 75 mm - þerný

ýíslo poloåky: 03.9314-1375.3
.rátké objednací þíslo: 760165

Rozsah dodávky

4 þisticí kotouþe - þerné (hrubé)

PrĤmČr kotouþe:

75 mm

ýíslo poloåky

03.9314-1376.3

Krátké objednací þíslo 760166

4 þisticí kotouþe - þerné (hrubé) pro þisticí sadu nábojĤ
kol þ. 4
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ýisticí kotouþ 50 mm fialový

Rozsah dodávky:

ʄ

4 þisticí kotouþe - fialové (velmi hrubé)

Technická data:
PrĤmČr kotouþe:

50 mm

ýisticí kotouþ 75 mm - fialový

ýíslo poloåky: 03.9314-1377.3
.rátké objednací þíslo: 760167

Rozsah dodávky:

4 þisticí kotouþe - fialové (velmi
hrubé)

PrĤmČr kotouþe:

75 mm

ýíslo poloåky

03.9314-1378.3

Krátké objednací
þíslo

760168

4 þisticí kotouþe - fialové (velmi hrubé) pro þisticí sadu
nábojĤ kol þ. 4
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Sada na þiãtČní pĜíruby
ráfku 5

Sada na þiãtČní pĜíruby ráfkĤ ATE je ideálním nástrojem
pro rychlé bezpeþné a cenovČ výhodné þiãtČní
dosedacích ploch ráfkĤ. PĜed montáåí ráfku se
doporuþuje oþistit dosedací plochu ráfku pro brzdový
kotouþ. Pouze tímto zpĤsobem lze dodrået úzké tolerance
mezi ráfkem a brzdovým kotouþem.
Sada ATE obsahuje úchytový talíĜ, který je dimenzován
pro bČåné vrtaþky a þisticí kotouþ. Tento kotouþ lze
pomocí suchého zipu rychle a jednoduãe spojit s
úchytem. ýisticí kotouþ se vyznaþuje dlouhou åivotností a
díky stĜedovému vedení jej lze bezpeþnČ umístit na ráfek.
Samotný proces þiãtČní trvá v závislosti na zneþiãtČní
pouze nČkolik sekund.
Výhody:

ýíslo poloåky: 03.9314-1332.4
.rátké objednací þíslo: 760221

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Rychlé þiãtČní pĜíruby ráfku
Bezpeþná a efektivní práce
Celoploãná dosedací plocha
Velmi dobrý þisticí výkon
Vedení pĜes þep

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ

Upínací talíĜ
ýisticí kotouþ

Technická data:
Ø vnČjãího kotouþe:

160 mm

Ø otvoru:

50 mm

Sada 5 náhradních podloåek
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ýíslo poloåky

03.9314-1333.1

Krátké objednací þíslo

760222
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Sada na þiãtČní nábojĤ kol 6

ýíslo poloåky: 03.9314-1334.4
.rátké objednací þíslo: 760240

Sada na þiãtČní nábojĤ kol 6 je ideálním nástrojem pro
rychlé, bezpeþné a cenovČ výhodné þiãtČní nábojĤ kol s
obvodovou dráåkou. PĜed montáåí brzdového kotouþe je
tĜeba vyþistit do kovového lesku nejen dosedací plochu
náboje kola, ale také obvodovou dráåku. Pouze tak lze
dodrået montáåní tolerance a zamezit skĜípání brzd. Sada
na þiãtČní nábojĤ kol 6 obsahuje upínací talíĜ, který se
upíná na vrtaþku a þisticí kotouþ, který se pomocí
suchých zipĤ upevní na upínací talíĜ.
TĜecí krouåek je pĜesnČ pĜizpĤsoben rĤzným dráåkám
nábojĤ kol a díky excentrickému pohybu umoåĖuje rychlý
proces þiãtČní. V dalãím pracovním kroku je nutné oþistit
dosedací plochy nábojĤ kol, k tomu se pouåije vhodná
sada pro þiãtČní nábojĤ kol, v závislosti na prĤmČru
dráåky náboje kola. Samotný proces þiãtČní trvá pouze
nČkolik sekund u kaådého náboje kola. Díky celoploãné
dosedací ploãe na náboj kola je zajiãtČna dlouhá
åivotnost þisticího kotouþe.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Rychlé þiãtČní dráåky náboje kola
Bezpeþná a jednoduchá práce
Celoploãná dosedací plocha
Velmi dobrý þisticí výkon
Jeden nástroj pro vãechny náboje kol s dráåkou

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ

Upínací talíĜ
ýisticí kotouþ

Technická data:
Ø vnČjãího kotouþe:

160 mm

Ø otvoru:

95 mm

VnČjãí prĤmČr:

130 mm

Sada 6 náhradních podloåek
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ýíslo poloåky

03.9314-1335.1

Krátké objednací þíslo

760241
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Pneumatická vrtaþka

Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

ýíslo poloåky: 03.9314-1390.2
.rátké objednací þíslo: 760180

Díky svému silnému toþivému momentu se ATE
pneumatická vrtaþka hodí pro naãi þisticí sadu nábojĤ kol.
Pneumatická vrtaþka je vybavena tlumiþem emisí hluku
dle poåadavkĤ v rámci servisních prací. Pneumatická
vrtaþka umoåĖuje rychlou spolehlivou a komfortní práci.
Pneumatickou vrtaþku lze také pouåít pĜi práci s naãimi
þistícími kartáþi. Pneumatická vrtaþka má pravotoþivý a
levotoþivý chod a je vybavena 1,5-13 mm
pĜenastavitelným rychloupínacím sklíþidlem. PĜívod
tlakového vzduchu je zajiãtČn pĜes rychlospojku.
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Velmi praktický pĜístroj pro práci bez velkého zatíåení
RukojeĢ vrtaþky v ergonomickém tvaru pro komfortní
práci bez velkého zatíåení s integrovanou pĜepínací
páþkou chodu (vlevo / vpravo)
OdvČtravací vedení integrované uvnitĜ rukojeti vedené
smČrem dolĤ
Rychloupínací sklíþidlo vrtákĤ 1,5 - 13 mm
Velmi intenzivní tah, proto je ideální pro práce s
þistícimi brusnými kotouþi - kartáþi, atd.
Plynulá regulace rychlosti
RukojeĢ pro obouruþní manipulaci, lze otáþet o 360° a
aretovat
Kryt s nízkou hmotností z robustného plastu, typu 2-K

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Pneumatická vrtaþka
Rychloupínací sklíþidlo
1/4³ zástrþka spojky
RukojeĢ

Technická data:
Sklíþidlo pro vrták:

3/8"

Hmotnost:

1,85 Kg

Délka:

230 mm

PĜípojný závit:

1/4"

SpotĜeba vzduchu:

200 L/min

Poþet otáþek:

500 U/min

Provozní tlak:

6,3 bar

Hladina hluku:

80 dB(A)
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Sada zástrþných klíþĤ pro
vnitĜní ãestihran s kruhovou
ráþnou

ýasto stísnČné prostory v oblasti brzdových tĜmenĤ
ztČåují povolování a utahování jisticích ãroubĤ bČånými
nástroji.

ýíslo poloåky: 03.9314-0100.3
.rátké objednací þíslo: 760171

ATE sada násuvných adaptérĤ na ãrouby s vnitĜním
ãestihranem je ideální pro vyãroubování a zaãroubování
vodicích þepĤ na plovoucích tĜmenech. Násuvným klíþem
o velikostech 6mm, 7mm, 8mm a 9mm zahrnují vãechny
bČåné velikosti, které se v servisních dílnách pouåívají.
Sadu doplĖuje kruhová ráþna s naklápČcí úhlovou hlavou.
Krátké konstrukþní provedení násuvných klíþĤ a
naklápČcí kruhová ráþna umoåĖuje pohodlnou práci také
ve stísnČných montáåních prostorách.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ

Klíþ s kruhovou ráþnou s jemným ozubením a
naklápČcí hlavicí
Optimální práce ve stísnČných prostorách
Optimalizovaná délka násuvných adaptérĤ k aplikaci
na vodících þepech brzdových tĜmenĤ

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ

Klíþ s kruhovou ráþnou
4 násuvné adaptéry na ãrouby s vnitĜním ãestihranem
6mm, 7mm, 8mm, 9mm

Technická data:
âestihran:
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Nástavec pro vnitĜní
ãestihran nasazovací 7 mm
3/8", krátký

ATE nástavec pro vnitĜní ãestihran, nasazovací
SW 7 mm, krátký, slouåí pro demontáå a montáå vodících
pouzder brzdiþĤ.
Technická data:
Velikost klíþe:

7 mm

Délka ãestihranu:

38 mm

ýtyr hran pro ráþnu:

3/8"

ýíslo poloåky: 03.9314-0030.1
.rátké objednací þíslo: 760095

Nástavec pro vnitĜní
ãestihran nasazovací 7 mm
1/2", dlouhý

ATE nástavec pro vnitĜní ãestihran, nasazovací SW 7
mm, dlouhý slouåí pro demontáå a montáå vodících
pouzder brzdiþĤ.
Technická data:
Velikost klíþe:

7 mm

Délka ãestihranu:

62 mm

ýtyr hran pro ráþnu:

1/2"

ýíslo poloåky: 03.9314-0031.1
.rátké objednací þíslo: 760096
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Povolovací klíþ

ATE klíþ na brzdiþe je speciální pĜípravek, který je urþen
pro jednoduché povolení upevĖovacích ãroubĤ brzdiþĤ
zadní nápravy na vozech Opel Vectra B. U tČchto vozidel
jsou ãrouby skryté a je velmi obtíåné se k nim dostat.
ATE klíþ na brzdiþe je z jedné strany 6-hranný klíþ SW 19
a z druhé strany 4-hranný otvor pro nasazení ráþny. Lze s
ním povolit i ãrouby ukryté za jinými díly.
Výhody:

ʄ
ʄ

Jednoduché povolení skrytých ãroubĤ
ârouby mohou být dotaåeny momentovým klíþem

ýíslo poloåky: 03.9314-0024.1
.rátké objednací þíslo: 760097

PĜípravek pro nasazení
manået brzdiþĤ

ATE pĜípravek pro nasazování ochranných krytek
vodících þepĤ brzdiþĤ typĤ GMF u vozidel: Opel Corsa A/
B, Tigra, Kadett D/E, Ascona C, Vectra A, Calibra, Omega
A/B, Senator B.
Výhody:

ʄ

Pro pĜesné nasazení ochranných krytek vodících þepĤ
a bez poãkození

ýíslo poloåky: 03.9314-0028.1
.rátké objednací þíslo: 760099
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Montáåní krouåek s
ochrannou krytkou

obj. þ: 03.9314-4912.1 / 760188

ʄ
ʄ
ʄ

vnČjãí prĤmČr: 53,6 mm
vnitĜní prĤmČr: 49,0 mm
výãka:

19,6 mm

obj. þ: 03.9314-4913.1 / 760189

ʄ
ʄ
ʄ

vnČjãí prĤmČr: 57,6 mm
vnitĜní prĤmČr: 53,2 mm
výãka:

19,6 mm

obj. þ: 03.9314-4914.1 / 760190

ʄ
ʄ
ʄ

vnČjãí prĤmČr: 61,6 mm
vnitĜní prĤmČr: 56,8 mm
výãka:

19,6 mm

obj. þ: 03.9314-4915.1 / 760191

ʄ
ʄ
ʄ

vnČjãí prĤmČr: 63,6 mm
vnitĜní prĤmČr: 58,9 mm
výãka:

19,6 mm

obj. þ: 03.9314-4916.1 / 760192

ʄ
ʄ
ʄ

ýíslo poloåky: 03.9314-4910.1
.rátké objednací þíslo: 760186

Nové montáåní krouåky, urþené pro bezpeþné zatlaþení
ochranné krytky tvaru S od výrobce ATE, jsou nezbytnČ
nutné pro bezpeþné zatlaþení ochranných krytek ve tvaru
S v pĜípadČ aktuální generace brzdových tĜmenĤ od
výrobce ATE. PĜítlaþné krouåky tvoĜí speciální profil, který
je velmi pĜesnČ sladČn na ochrannou krytku ve tvaru S.
Montáåní krouåky s ochrannou krytkou od výrobce ATE
se pouåívají spoleþnČ se zaĜízením pro zpČtné zasunutí
pístu od výrobce ATE (03.9314-4950.3).
Obj. þ: 03.9314-4910.1 / 760186

ʄ
ʄ
ʄ

vnČjãí prĤmČr: 47,4 mm
vnitĜní prĤmČr: 42,8 mm
výãka:

19,6 mm

obj. þ: 03.9314-4911.1 / 760187

ʄ
ʄ
ʄ

vnČjãí prĤmČr: 52,6 mm
vnitĜní prĤmČr: 48,0 mm
výãka:

19,6 mm

vnČjãí prĤmČr: 69,6 mm
vnitĜní prĤmČr: 64,8 mm
výãka:

19,6 mm

obj. þ: 03.9314-4917.1 / 760193

ʄ
ʄ
ʄ

vnČjãí prĤmČr: 72,6 mm
vnitĜní prĤmČr: 67,7 mm
výãka:

19,6 mm

obj. þ: 03.9314-4918.1 / 760194

ʄ
ʄ
ʄ

vnČjãí prĤmČr: 75,5 mm
vnitĜní prĤmČr: 70,8 mm
výãka:

19,6 mm

obj. þ: 03.9314-4919.1 / 760195

ʄ
ʄ
ʄ

vnČjãí prĤmČr: 81,6 mm
vnitĜní prĤmČr: 76,9 mm
výãka:

19,6 mm

Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ

Montáå ochranné krytky upínacích krouåkĤ ve tvaru S
bez následného poãkození
Snadná aplikace
Rychlá a bezpeþná montáå

Rozsah dodávky: 1 ks. montáåní krouåek s ochrannou
krytkou
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.leãtČ na lanko ruþní brzdy

ATE kleãtČ pro nasazení lanka ruþní brzdy na páku þelistí
bubnové brzdy, je velmi praktický pomocný pĜípravek,
který zabraĖuje moånosti poãkození nesprávnou montáåí.
ýíslo poloåky: 03.9309-0080.3
.rátké objednací þíslo: 760087

Napínací kleãtČ pruåin
þelistí bubnové brzdy
(osobní vozy)

ATE kleãtČ (pro osobní vozy) umoåĖují
jednoduchou montáå a demontáå per brzdových þelistí.
Malý otoþný talíĜek je ostĜe nabrouãen a dobĜe dråí na
obloåení. Oboustranný hák pak umoåĖuje jednoduché
zaháknutí pruåiny, jak zleva tak zprava.
Technická data:
Dráha napnutí cca :

80 mm

ýíslo poloåky: 03.9309-0030.3
.rátké objednací þíslo: 760003
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Napínací kleãtČ pruåin
þelistí bubnové brzdy
(nákladní vozy)

ýíslo poloåky: 03.9314-5750.3
.rátké objednací þíslo: 760067

ATE kleãtČ na pera brzdových þelistí umoåĖují jejich
jednoduchou demontáå a montáå. Malý otoþný talíĜek je
ostĜe nabrouãen a dobĜe dråí na obloåení. Oboustranný
hák pak umoåĖuje jednoduché zaháknutí pruåiny, jak
zleva tak zprava.
Technická data:
Dráha napnutí cca:

Montáåní kleãtČ na pera

100 mm

ATE montáåní kleãtČ na pruåinové podloåky slouåí k
jednoduché demontáåi a montáåi zajiãĢovacích pruåných
podloåek þelistí bubnových brzd systémĤ Lucas napĜ. u
Mercedes A Klasse. Bez pouåití tČchto kleãtí je montáå a
demontáå témČĜ nemoåná.
Výhody:

ʄ

Vratné pruåiny lze u systému LUCAS bezpeþnČ a
rychle demontovat i nasadit

ýíslo poloåky: 03.9309-0090.3
.rátké objednací þíslo: 760105
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Hák pruåin

Hák pruåin ATE je ideálním nástrojem pro
bezproblémovou demontáå a montáå pĜidråovacích pruåin
brzdového obloåení.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Zjednoduãuje montáå a demontáå pĜidråovacích pruåin
brzdových þelistí
Ergonomický tvar
Stabilní provedení
Sniåuje pracovní náklady
Jednoduchá obsluha

Rozsah dodávky: 1 kus
Technická data:
ýíslo poloåky: 03.9309-0052.3
.rátké objednací þíslo: 760242

Délka:

200 mm

âíĜka:

90 mm

Montáåní nástroj na pruåiny

ýíslo poloåky: 03.9309-0051.3
.rátké objednací þíslo: 760104
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Montáåní nástroj na pruåiny ATE slouåí jako ideální
pomĤcka pro bezproblémovou a bezpeþnou montáå a
demontáå pĜidråovacích talíĜkĤ pĜidråovacích pruåin
brzdových þelistí. Disponuje dvČma rĤznými velikostmi
uchycovacích trychtýĜĤ, a díky tomu zajiãĢuje pohodlnou
práci s upevĖovacími systémy jak u velkých, tak i malých
talíĜkĤ pruåin.
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Montáåní pĜípravek na pera
AP Lockheed

ATE pĜípravek slouåí k jednoduché demontáåi a montáåi
zajiãĢovacích pruåných podloåek þelistí bubnových brzd
typĤ AP-Loockheed.
ýíslo poloåky: 03.9309-0040.3
.rátké objednací þíslo: 760004

Montáåní pĜípravek na pera

ýíslo poloåky: 03.9309-0060.3
.rátké objednací þíslo: 760006
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ATE pĜípravek slouåí k jednoduché demontáåi a montáåi
zajiãĢovacích pruåných podloåek þelistí bubnových brzd
typĤ Bosch-Bendix.
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Speciální pĜípravky na brzdy

Nástroje od ATE k narovnání
brzdového potrubí 4.75 mm

Výrobce ATE dodává optimální nástroje k rovnávání
brzdového potrubí o prĤmČru 4,75 mm (3/16). Brzdové
potrubí se obvykle dodává jako metrové zboåí. S tČmito
rovnacími nástroji lze brzdové potrubí pro pokládání
efektivnČ pĜipravit. Na základČ rovného brzdového potrubí
se dají kontury vozidla jednoduãeji pĜenáãet. Skrze velmi
jednoduchou obsluhu je moåné zahnuté potrubí skrze
nástroj protáhnout. Výsledkem je narovnané brzdové
potrubí, které lze optimálnČ pĜizpĤsobit danostem vozidla.
Výhody:

ʄ

ýíslo poloåky: 03.9310-0035.3
.rátké objednací þíslo: 760213

Nástroje k narovnání
brzdového potrubí ATE 6
mm

ʄ
ʄ
ʄ

Zjednoduãuje instalaci brzdových potrubí a redukuje
pracovní náklady
Snadná obsluha
Profesionální výsledek
Niåãí spotĜeba materiálu a ménČ odpadu

Výrobce ATE dodává optimální nástroje k narovnání
brzdového potrubí o prĤmČru 6 mm. Brzdové potrubí se
obvykle dodává jako metrové zboåí v cívkách. S tČmito
rovnacími nástroji lze brzdové potrubí efektivnČ pĜipravit
na pokládání. Na základČ rovného brzdového potrubí se
dají jednoduãeji pĜenáãet obrysy vozidla. Z dĤvodu velmi
snadné obsluhy je moåné skrze nástroj protáhnout
zahnuté potrubí. Výsledkem je narovnané brzdové
potrubí, které lze optimálnČ pĜizpĤsobit danostem vozidla.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Zjednoduãuje instalaci brzdových potrubí a sniåuje
pracovní náklady
Snadná obsluha
Profesionální výsledek
Niåãí spotĜeba materiálu a ménČ odpadu

ýíslo poloåky: 03.9310-0036.3
.rátké objednací þíslo: 760239
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Speciální pĜípravky na brzdy

Ruþní pertlovací pĜípravek

ýíslo poloåky: 03.9310-0016.4
.rátké objednací þíslo: 760155

ATE cenovČ výhodný ruþní pertlovací pĜípravek pro
brzdové trubky o prĤmČru 4,75mm, 5mm a 6mm. Rychlá
a nekomplikovaná moånost pertlování podle forem E a F
dle normy DIN 74234 / ISO 4038.
Kompresní díly jsou namontovány do dråáku, který je
nutno umístit do pertlovacího pĜípravku. Pro bezpeþné
upnutí brzdové trubky bez poãkození jsou pertlovací
upínací þelisti hladké (ne ozubené). Tím bČhem procesu
pertlování nedochází k poãkození povrchu brzdové
trubky. Pertlování brzdové trubky je provádČno rychle a
bezpeþnČ díky zatoþení vĜetena s poåadovanou
pertlovací hlavou.
Stabilní rukojeĢ pĜípravku usnadĖuje pertlování i pĜímo
pod vozidlem. Pertlovací pĜípravek je moåné také umístit
do svČráku a následnČ lze bezpeþnČ pertlovat na
pracovním stole.
Pro rychlou a nekomplikovanou opravu nebo prodlouåení
brzdových trubek (4,75mm) je souþástí výbavy 5
mezikusĤ 10 pĜevleþných ãroubĤ.
Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ
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Ruþní pertlovací pĜípravek
Upínací þelisti pro prĤmČr brzdových trubek 4,75, 5 a
6mm
Pertlovací díly dle DIN E a DIN F
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Speciální pĜípravky na brzdy

Profi-dvojitý pertlovací
pĜístroj

ATE profi-dvojitý-pertlovací pĜístroj pertluje trubky podle
formy E a F (DIN 74 234 / ISO 4038) jednoduãe a rychle.
Je urþen pro prĤmČry brzdových trubek 4,75, 6, 8 a 10
mm.
Díky revolver systému s otoþnou tlaþnou podloåkou a
ovládací pákou s excentrem je pertlování zcela
jednoduché. PĜidråovací þelisti jsou hladké, bez zásekĤ a
nepoãkozují povrch brzdových trubek.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Pro brzdové trubky o prĤmČru 4,75, 6, 8 a 10 mm
Revolverové otoþné þelisti
Hladké þelisti - bez poãkození vnČjãího povrchu trubky
PĜehlednČ uloåeno v plastovém kufru

Rozsah dodávky:

ýíslo poloåky: 03.9310-0001.4
.rátké objednací þíslo: 760012

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
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Plastový kufĜík s profily matric
Excentrický ruþní pákový lis s pĜedpínacím pĜípravkem
a revolverovým otoþným krouåkem
4 druhy upínacích þelistí
4 pertlovací koncovky
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Speciální pĜípravky na brzdy

Mini Ĝezaþka trubek

ATE Mini Ĝezaþka brzdových trubek je ideální pĜípravek
pro Ĝezání brzdových trubek o prĤmČru od 3-16 mm. Díky
své kompaktní konstrukci se uplatní i pĜi opravách pĜímo
na vozidle.
Výhody:

ʄ

Díky své kompaktní konstrukci se uplatní i pĜi opravách
pĜímo na vozidle

ýíslo poloåky: 03.9310-0010.3
.rátké objednací þíslo: 760023

ATE odstraĖovaþ otĜepĤ

Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ

Praktický pĜípravek a univerzální pouåití
Hrot z uãlechtilé oceli lze úplnČ zasunout
TĜi þelisti noåĤ z HSS oceli pro odstranČní otĜepĤ z
vnČjãí strany brzdového potrubí

Rozsah dodávky:

ʄ

OdstraĖovaþ otĜepĤ brzdového potrubí

Technická data:

ýíslo poloåky: 03.9310-0021.3
.rátké objednací þíslo: 760181

ATE odstraĖovaþ otĜepĤ je praktický pĜípravek,
umoåĖující odstraĖování otĜepĤ jak z vnitĜní, tak i z vnČjãí
þásti brzdového potrubí.
TĜi noåe zajiãĢují rychlý a snadný prĤbČh prací.
PĜed samotným pertlováním je nezbytnČ nutné zbavit
brzdové potrubí otĜepĤ. Po pouåití lze nĤå zasunout zpČt
do rukojeti, coå do znaþné míry sniåuje nebezpeþí
zranČní.

84

Délka krytu:

145 mm

Materiál krytu:

Aluminium

Materiál noåĤ:

HSS ocel

VnitĜní Ø brzdového potrubí:

3 mm - 12 mm

VnČjãí Ø brzdového potrubí:

4 mm - 14 mm
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Speciální pĜípravky na brzdy

.leãtČ na ohýbání
brzdových trubek

ATE ohýbací kleãtČ na brzdové trubky jsou praktickou
pomĤckou pro ohyb a montáå brzdových trubek o
prĤmČru 4,75 mm (3/16") obzvláãtČ v stísnČných
prostorech. Tato montáåní pomĤcka najde uplatnČní pĜi
ohýbání brzdových trubek pĜímo na vozidle nebo mimo
vozidlo.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Ohnutí trubky i v stísnČném prostoru
Je moåné ohnutí aå o 90°
Ustavení ãroubení do osy
PĜidråení trubky pĜi odĜezávání

ýíslo poloåky: 03.9310-0040.3
.rátké objednací þíslo: 760026

Ohýbaþka brzdových trubek

Samotné ohýbání brzdových trubek by mČlo být
provádČno pouze pomocí speciálních pĜípravkĤ. ATE
pĜípravek je praktickou pomĤckou pro ohýbání brzdových
trubek a umoåĖuje ohýbání brzdových trubek o prĤmČru
4,75 mm (3/16") a 5 mm. Díky své velikosti lze ohýbaþku
trubek pouåívat pĜímo na vozidle a umoåĖuje vytváĜet i
nejmenãí polomČry ohybĤ brzdových trubek.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ

Malý ruþní pĜípravek
Lze pracovat pĜímo na vozidle
UmoåĖuje ohýbat i malé radiusy

ýíslo poloåky: 03.9310-0010.1
.rátké objednací þíslo: 760101
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Speciální pĜípravky na brzdy

Ohýbaþka brzdových trubek

ATE pĜípravek pro ohýbání brzdových trubek o prĤmČru
4,75 mm (3/16") a 6 mm (1/4") umoåĖuje ohýbání trubek i
na vozidle bez jejich zlomení a zúåení.

ýíslo poloåky: 03.9310-0030.3
.rátké objednací þíslo: 760025

Sada klíþĤ na brzdové
trubky

Zesílené otevĜené oþkové ATE klíþe na brzdové trubky
slouåí k povolení velmi pevných spojení potrubí. Hlava
klíþe je natoþena o 15 stupĖĤ. To umoåĖuje bezpeþné a
pĜesné nasazení klíþe u rĤzných montáåních poloh.
Rozsah dodávky:

ʄ

6 oboustranných oþkových klíþĤ: 8 + 10mm, 10 +
11mm, 11 + 13mm, 12 + 14 mm, 3/8" + 7/16", 1/2 +
9/16"

ýíslo poloåky: 03.9310-0050.3
.rátké objednací þíslo: 760027
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Speciální pĜípravky na brzdy

ATE speciální samosvorné
kleãtČ

ATE speciální samosvorné kleãtČ jsou ideální k povolení
poãkozených matic a hlavic ãroubĤ. Pomocí speciálnČ
vybrouãených þelistí se kleãtČ doslova zaseknou do
ãroubu þi matice, urþené k povolení. Pomocí ATE
speciálních samosvorných kleãtí lze velmi snadno povolit
protáþející se odvzduãĖovací ventilky þi ãrouby s
maticovou hlavicí, pouåívaných v brzdových vedeních.
Díky moånosti seĜízení kloubu, jsou kleãtČ vhodné pro
ãrouby a matice s prĤmČrem aå do 20 mm.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ýíslo poloåky: 03.9310-0055.4
.rátké objednací þíslo: 760173

ʄ
ʄ
ʄ

Velmi praktický nástroj pro práci bez velkého zatíåení
Ergonomická rukojeĢ
Speciální karbonová ocel C1080 pro vysoké nároky
Galvanická úprava pro ultimativní ochrannČ proti korozi
ýelisti, výsledkem speciálnČ zamČĜeného vývoje, jsou
ideální pro zaoblené plochy
Vysoká míra zátČåe
Rychlé seĜízení, kloub neprokluzuje
Zuby z tvrzené oceli pro lepãí a delãí uchycení

Rozsah dodávky: ATE speciální samosvorné kleãtČ
Technická data:
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Celková délka:

175 mm

Délka:

11,5 mm

Výãka:

7,5 mm

Hmotnost:

180 g
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Speciální pĜípravky na brzdy

Výstruåník 10 mm pro
upevnČní ABS senzoru

PĜed montáåní nového senzoru ABS je nutné dĤkladnČ
vyþistit upevĖovací vývrt a zajistit jeho dané rozmČry.
Výstruåník ATE je pro tento úþel ideálním nástrojem.
Pro urþitá vozidla koncernu VAG je zapotĜebí 10 mm
výstruåník a speciální 8 mm vrták s dorazovým
pouzdrem. Podmínky k provedení montáåe vyåadují
speciální délku.

ýíslo poloåky: 03.9301-0005.3
.rátké objednací þíslo: 760162

BČhem demontáåe starého senzoru ABS dochází þasto k
jeho rozlomení þi k jeho poãkození. ýást senzoru se
zasekne v upevĖovacím vývrtu. PĜed provedením
montáåe nového senzoru ABS je nutné zbytky starého
senzoru odstranit vyvrtáním. Za tímto úþelem se pouåívá
8 mm vrták. Polohovatelné dorazové pouzdro zamezuje
poãkození kola senzoru. NáslednČ poté je nutné dĤkladnČ
vyþistit otvor k upevnČní senzoru pomocí 10 mm
výstruåníku jeho uvedení na stanovenou míru.
Výstruåník umoåĖuje pĜesné a lícované vyþiãtČní
prĤchozího vývrtu k upevnČní senzoru ABS, aniå by doãlo
k rozãíĜení prĤmČru prĤchozího vývrtu nebo k poãkození
kola senzoru. Tím je zaruþena správná výmČna senzoru
ABS.
Ráþna je vybavena velmi jemným ozubením. RukojeĢ lze
sklápČt ve velmi malých zajiãĢovacích zásecích. To
umoåĖuje efektivní a bezproblémové þiãtČní také ve velmi
zúåených místech.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

VþetnČ vrtáku ve stanovené délce s polohovacím
dorazovým pouzdrem
äádné poãkození upevĖovacího vývrtu a kola senzoru
Ráþna s velmi jemným ozubením
SklápČcí rukojeĢ
Bezproblémové pouåití také na stísnČných místech

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ

8 mm vrták s dorazovým pouzdrem (vþetnČ
imbusového klíþe)
10 mm výstruåník ve speciální délce

UpozornČní: Za úþelem ochrany otvoru pĜed korozí,
doporuþujeme potĜít tento otvor tenkou vrstvou
montáåním mazivem ATE Plastilube.
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Speciální pĜípravky na brzdy

Výstruåník 11 mm pro
upevnČní ABS sensoru

PĜed provedením montáåe nového ABS senzoru poþtu
otáþek kol je nezbytnČ nutné peþlivČ vyþistit a uvést do
stavu jmenovitého prĤmČru upínací otvor. ATE výstruåník
je pro toto ideálním nástrojem.
Výstruåník umoåĖuje pĜesné vyþiãtČní upínacího otvoru s
prĤmČrem 11 mm, aniå by doãlo k rozãíĜení upínacího
otvoru þi poãkození ozubeného koleþka senzoru.
Tím lze zaruþit správnou opČtovnou montáå senzoru
poþtu otáþek kola. 11 mm výstruåník je sladČný na
aplikace na vozidlech koncernu VAG Gruppe, napĜ. Golf
6/7, Audi A3, âkoda Octavia a Seat Leon. Ráþna je
vybavena velmi jemným ozubením. RukojeĢ lze vyklápČt v
malých zacvakávacích krocích, coå zaruþuje efektivní a
bezproblémové þiãtČní otvoru urþeného k upevnČní
senzoru, také ve velmi stísnČných prostorech.

ýíslo poloåky: 03.9301-0008.3
.rátké objednací þíslo: 760176

Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Úspora þasu
Výklopná rukojeĢ s velmi jemným ozubím
Bezproblémové nasazení také ve stísnČných
prostorech
äádné poãkození otvoru k upevnČní senzoru a
ozubeného koleþka senzoru
äádné poãkození nového senzoru bČhem montáåe
Zaruþení pĜesných namČĜených hodnot

Rozsah dodávky: 11 mm výstruåník
UpozornČní: Za úþelem ochrany otvoru pĜed korozí,
doporuþujeme potĜít tento otvor tenkou vrstvou
montáåním mazivem ATE Plastilube.
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Výstruåník 15[23 mm pro
upevnČní ABS senzoru

PĜed samotnou montáåí nového senzoru ABS je nutné
dĤkladnČ vyþistit upevĖovací otvor a zajistit jeho
jmenovité rozmČry. Výstruåník ATE je pro tento úþel
ideálním nástrojem.
Výstruåník umoåĖuje pĜesné a lícované vyþiãtČní vývrtu o
15 mm k upevnČní senzoru ABS, aniå by doãlo k rozãíĜení
prĤmČru vývrtu/otvoru nebo k poãkození samotného
senzoru. Tím je zaruþeno správné namontování
samotného senzoru zpČt.
VyklápČcí ráþna je vybavena velmi jemným ozubením.
RukojeĢ lze sklápČt ve velmi malých zajiãĢovacích
zásecích. To umoåĖuje efektivní a bezproblémové þiãtČní
také na velmi zúåených místech.
Výhody:

ýíslo poloåky: 03.9301-0006.3
.rátké objednací þíslo: 760163

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Ráþna s velmi jemným ozubením
SklápČcí rukojeĢ
Bezproblémové pouåití také v stísnČných místech
äádné poãkození upevĖovacího vývrtu a kola senzoru

UpozornČní: Za úþelem ochrany otvoru pĜed korozí,
doporuþujeme potĜít tento otvor tenkou vrstvou
montáåním mazivem ATE Plastilube.
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Speciální pĜípravky na brzdy

Výstruåník 18[23 mm pro
upevnČní ABS senzoru

PĜed montáåí nového senzoru ABS je nutné dĤkladnČ
vyþistit upevĖovací otvor a zajistit jeho jmenovité rozmČry.
Výstruåník ATE je za tímto úþelem ideálním nástrojem.
Výstruåník umoåĖuje pĜesné a lícované vyþiãtČní
prĤchozího otvoru o 18 mm k upevnČní senzoru ABS,
aniå by doãlo k rozãíĜení prĤmČru prĤchozího vývrtu nebo
k poãkození samotného senzoru. Tím je zajiãtČna
správná montáå senzoru.
Samotná ráþna je vybavena velmi jemným ozubením.
RukojeĢ lze naklápČt ve velmi malých zásecích. To
umoåĖuje efektivní a bezproblémové þiãtČní také ve velmi
zúåených místech.
Výhody:

ýíslo poloåky: 03.9301-0007.3
.rátké objednací þíslo: 760164

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Samotná ráþna s velmi jemným ozubením
SklápČcí rukojeĢ
Bezproblémové pouåití také v stísnČných místech
Bez poãkození samotného otvoru

UpozornČní: Za úþelem ochrany otvoru pĜed korozí,
doporuþujeme potĜít tento otvor tenkou vrstvou
montáåním mazivem ATE Plastilube.
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Výstruåník 18[34 mm pro
upevnČní ABS senzoru ve
speciální délce pro
koncernu VAG

PĜed montáåí nového senzoru ABS je nutné dĤkladnČ
vyþistit upevĖovací vývrt a zajistit jeho jmenovité rozmČry.
Výstruåník ATE je pro tento úþel ideálním nástrojem.
Výstruåník umoåĖuje pĜesné a lícované vyþiãtČní vývrtu o
18 mm k upevnČní senzoru ABS, aniå by doãlo k rozãíĜení
prĤmČru vývrtu/otvoru nebo k poãkození samotného
senzoru. Tím je zaruþeno správné namontování
samotného senzoru zpČt. Délka 34 mm je u tohoto
pĜípravku pĜizpĤsobena pro vyuåití u rĤzných typĤ vozidel
koncernu VAG.
VyklápČcí ráþna je vybavena velmi jemným ozubením.
RukojeĢ lze sklápČt ve velmi malých zajiãĢovacích
zásecích. To umoåĖuje efektivní a bezproblémové þiãtČní
také na velmi zúåených místech.
Výhody:

ýíslo poloåky: 03.9301-0004.3
.rátké objednací þíslo: 760161
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ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Ráþna s velmi jemným ozubením
SklápČcí rukojeĢ
Bezproblémové pouåití také ve stísnČných místech
äádné poãkození upevĖovacího vývrtu a senzoru

UpozornČní: Za úþelem ochrany otvoru pĜed korozí,
doporuþujeme potĜít tento otvor tenkou vrstvou
montáåním mazivem ATE Plastilube.
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Speciální pĜípravky na brzdy

Sada ruþních dorazových
ãroubovákĤ

ýasto bývají zabezpeþovací/montáåní ãrouby brzdových
kotouþĤ zcela pĜirezlé k brzdovému kotouþi. Povolení
takových ãroubĤ pomocí ãroubováku provází v praxi
znaþné obtíåe.
Ruþními dorazovými ãroubováky ATE s pĜísluãnými
nasouvacími adaptéry lze bezpeþnČ, bez poãkození a bez
problémĤ povolit zabezpeþovací ãrouby bČåných typĤ:
kĜíåové s plochou rýhou, s vnitĜním ãestihranem a TOR;
ãrouby. Úderem na ruþní dorazový ãroubovák se na jednu
stranu napevno natlaþí adaptér do hlavice ãroubu a na
druhou stranu se ãroub otoþí vznikajícím otoþným
impulzem. Ruþní dorazový ãroubovák a adaptéry jsou
vyrobeny z vysoce pevné slitinové oceli z chromu a
vanadia v prĤmyslové kvalitČ.
Výhody:

ýíslo poloåky: 03.9314-0050.3
.rátké objednací þíslo: 760170

ʄ
ʄ
ʄ

10 adaptérĤ pro vãechny ãrouby bČåných brzdových
kotouþĤ a brzdových bubnĤ
PĜenosné provedení
Slitinová ocel z chromu a vanadia v prĤmyslové kvalitČ

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Ruþní dorazový ãroubovák
10 adaptérĤ
VnitĜní ãestihran: SW 5, 6, 10mm
KĜíåový ãroub: PZ3, PH3, PH4
TORX: T-30, T-40, T-45, T-50

Bezpeþnost:

ʄ
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PĜi nasazení ruþního dorazového ãroubováku je
nezbytnČ nutné pouåívat ochranné brýle a ochranné
rukavice!
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Speciální pĜípravky na brzdy

ATE kufĜík pro opravu
brzdových tĜmenĤ

Rozsah dodávky: Vybavení z výroby
vodicí þepy
8 x 11.8171-0067.1
16 x 11.8171-0069.1 (nahrazuje - 0008.1)
4 x 11.8171-0072.1
4 x 11.8171-0096.1
2 x 11.0103-0001.2 (opr. sada)
2 x 11.0103-0002.2 (opr. sada)
ochranné klapky
10 x 11.8190-0067.1
10 x 11.8190-0157.2
10 x 11.8190-0751.1

ýíslo poloåky: 11.0109-9001.3
.rátké objednací þíslo: 250158

KufĜík pro opravu brzdových tĜmenĤ slouåí na opravu a
údråbu vodicích prvkĤ na brzdovém tĜmenu od výrobce
ATE,
Obsah kufĜíku, celkem 118 originálních náhradních dílĤ,
vystaþí na opravu aå 20 brzdových tĜmenĤ. Díky svému
uspoĜádání v sortimentovém kufĜíku jsou díly pro opravy
brzdových tĜmenĤ, okamåitČ po ruce. Jednoduché
objednání jednotlivých dílĤ je skrze popisy pĜísluãných
pĜihrádek kdykoliv moåné. Obsahem kufĜíku jsou také 2
honovací kartáþe (ATE a Lucas) k þiãtČní vodicích prvkĤ.
Náhradní díly lze pouåít pro vãechny modely vozidel
s plovoucími tĜmeny brzd od ATE.
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vodicí pouzdra
8 x 11.8171-0015.2
8 x 11.8171-0022.1
8 x 11.8171-0061.2
4 x 11.8171-0065.2
8 x 11.8171-0066.1
8 x 11.8171-0073.2
8 x 11.8171-0092.1
honovací kartáþe
1 x 03.9314-1395.1
1 x 03.9314-1396.1
UpozornČní: Informace o produktech jsou uvedené na
poklopu kufĜíku vþetnČ ATE výr. þísel jednotlivých dílĤ.
Náhradní díly lze tak kdykoliv objednat. SpoleþnČ s
jednotlivými díly pĜídavnČ uvádíme také výr. þísla
pĜísluãných opravných sad. Tím usnadĖujeme hledání
dílĤ v katalogu pĜes typ vozidla. Takto mĤåete kufĜík
univerzálnČ pouåívat.
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Speciální pĜípravky na brzdy

Sada montáåních pouzder
pro integrovaná loåiska

Na trhu se vyskytují v stále vČtãí míĜe vozidla s
integrovaným loåiskem kol v brzdových kotouþích þi
bubnech. BČhem montáåe mĤåe dojít k zaseknutí tČchto
loåisek na þepu náboje. PĜi pokusu stáhnout brzdový
kotouþ þi buben zpČt dojde k neopravitelnému rozlomení
loåiska kola.
Zaseknutí lze bezpeþnČ zamezit pomocí sady montáåních
pouzder ATE.
Vhodné montáåní pouzdro se vyhledá ze sady podle
prĤmČru a zasune se do integrovaného loåiska. Tím
dochází k pĜedbČånému seĜízení obou vnitĜních prstencĤ
loåiska. Nyní se brzdový kotouþ nebo buben nasune s
montáåním pouzdrem na hrot závitu þepu náboje
(namazaný tenkou vrstvou oleje) a bez problémĤ a bez
zaseknutí se nasune aå na doraz.

ýíslo poloåky: 03.9314-3000.3
.rátké objednací þíslo: 760172

Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

äádné poãkození integrovaných loåisek kol
Rychlá a bezpeþná montáå
Pro veãkeré aktuální pouåití
Vhodné také na díly ostatních výrobcĤ brzd

Rozsah dodávky:

ʄ
ʄ
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8 montáåních pouzder
Praktická polystyrénová vloåka k uskladnČní
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Speciální pĜípravky na brzdy

=kouãeþka podvozkĤ

ýíslo poloåky: 03.9314-5971.3
.rátké objednací þíslo: 760200

Zkouãeþka podvozkĤ je velmi efektivní pomĤckou k
zjiãĢování vĤle loåiska v oblasti nápravy vozidla. U
zatíåeného podvozku lze pomocí zkouãeþky snadno a
rychle zjistit vĤli loåiska tlumiþe / loåiska pĜední a zadní
nápravy / nosného kulového spoje / hlavy þepu Ĝídicí
tyþe / loåiska kola / kulového spoje nápravy / Ĝídicího
pohonu, atd.
Díky zkouãeþce podvozkĤ lze pĜi vyhledávání pĜíþin
poruchy a diagnózy docílit znaþné úspory þasu.
Zkouãeþka je vhodná pro vãechna osobní vozidla do
hmotnosti 3,5 tun. Tato zkouãeþka ze speciální oceli
zaruþuje dlouhou åivotnost v kaådodenním nasazení v
servisním centru. Speciální plast zamezuje spolehlivČ
prokluzĤm zkouãeþky bČhem pouåití na vozidle.
Aplikaþní oblasti: Loåisko tlumiþe / loåisko pĜední a
zadní nápravy / nosný kulový spoj / hlava þepu Ĝídicí
tyþe / loåisko kola / kulový spoj nápravy / Ĝídicí pohon,
atd.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

ZjiãĢování vĤle loåiska v oblasti náprav vozidel
Kontrola vĤle pod zátČåí, jakoå i ve stavu jízdy
ObzvláãĢ cenovČ nenároþný zkuãební postup
Snadné zacházení - aplikace pouze jedním
pracovníkem
Vysoká míra úspory þasu pĜi diagnóze pĜíþin poruch
Lze pouåívat u vãech osobních automobilĤ do
hmotnosti 3,5 t

Rozsah dodávky:

ʄ

Zkouãeþka podvozkĤ

Technická data:
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Délka 1:

400 mm

Délka 2:

400 mm

Ø trubky:

32 mm

Ø testované plochy:

51 mm
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Speciální pĜípravky na brzdy

Lepicí fólie na brzdové
obloåení

Lepicí fólie na zadní stranu brzdových destiþek je
jednoduché, avãak velmi efektivní Ĝeãení k odstranČní
klepání a rachocení brzdových destiþek u starãích vozidel
s vysokým poþtem ujetých kilometrĤ. Lepicí fólie se lepí
oboustrannČ na pĜedem vyþiãtČnou a odmaãtČnou
zadní stranu brzdových destiþek zbavené veãkerých
neþistot. Brzdovou destiþku s fólií lze také nalepit na
brzdový tĜmen. Nalepením brzdové destiþky se efektivnČ
zamezí klepání a rachocení.
Aplikaþní oblast: starãí vozidla s vyããím poþtem ujetých
kilometrĤ
Výhody:

ʄ
ʄ
ýíslo poloåky: 13.0460-0400.2
.rátké objednací þíslo: 610400

ATE podloåka na ochranu
kolen

Efektivní potlaþení klepání a rachocení brzdových
destiþek u starãích vozidel
Univerzální pouåití

Rozsah dodávky:

ʄ

4 fólie na jednu nápravu

Chrániþ kolen ATE Knie-Pad poskytuje tČlu sníåení
zátČåe na kolenové klouby bČhem prací v kleþící pozici
na podlaze þi v blízkosti podlahy, a rozdČluje tak
tlak bodové zátČåe na kolenech. V dĤsledku toho dochází
k znaþnému sníåení tlaku, pĤsobícího na koleno.
Chrániþ kolen ATE Knie-Pad je odolný, tlumí pĤsobení
externí teploty a je omyvatelný. Chrániþ kolen poskytuje
ochranu pĜed pĤsobením tvrdých, studených a vlhkých
podloåí. Díky zabudované rukojeti lze chrániþ kolen rychle
a prakticky pouåívat.
Výhody:

ʄ
ʄ
ýíslo poloåky: 03.9314-5970.3
.rátké objednací þíslo: 760199

ʄ
ʄ

Vãestranné pouåití v servisu
Dråáková rukojeĢ zajiãĢuje praktické zacházení a lze
ji vyuåít i k zavČãení
Omyvatelný
Ochrana proti úþinkĤm studených, tvrdých,
zneþiãtČných a vlhkých podloåí bČhem prací v kleþící
pozici.

Rozsah dodávky: ATE Knie Pad
Technická data:
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Délka:

475 mm

âíĜka:

310 mm

Výãka:

30 mm

Váha:

200 g
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TČsnící víþko vyrovnávací
nádråky brzdové kapaliny

ATE víþko na nádråku brzdové kapaliny v hliníkovém
provedení, bez odvzduãĖovacího vrtání, o prĤmČru 45
mm uzavírá tČsnČ vyrovnávací nádobku (napĜ. pĜi mytí
motoru).
UpozornČní:

ʄ

Po ukonþení práce nasaćte zpČt originální víþko!

ýíslo poloåky: 03.9302-0784.2
.rátké objednací þíslo: 740071

Svorka na brzdovou hadici

Kruhový a hladký profil upínacích tyþí u ATE svorky (Ø 12
mm) zaruþují, åe se brzdové hadice nepoãkodí ani pĜi
následném odpojování svorky.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ

Rychlé upnutí na brzdové hadice
Kruhový profil svorky nepoãkozuje hadici
Jednoduché a univerzální pouåití

Bezpeþnost:

ýíslo poloåky: 03.9310-0060.3
.rátké objednací þíslo: 760028

ʄ
ʄ

Svorku pouåívejte a nasaćte vådy uprostĜed brzdové
hadice!
NezapomeĖte svorku po ukonþení práce sejmout!

ATE svorka na brzdové hadice se pouåívá pĜi opravách
nebo hledání poruch v brzdových systémech. Pomocí
svorky na brzdové hadice nehrozí její moåné poãkození.
Nespornou výhodou je, åe pĜi výmČnČ nebo
opravČ hydraulických komponentĤ nebČåí systém na
prázdno.
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Speciální pĜípravky na brzdy

Sada fle[ibilních hákĤ ATE

Flexibilní hák ATE je malý pomocníkem v mnoha
situacích. Flexibilní hák ATE napĜíklad pouåijete pĜi
opravČ brzd, pro bezpeþné upevnČní tĜmenu na pruåicí
vzpČĜe. Díky tomu se pruåné potrubí brzdy odlehþí a
nepoãkodí. Výrazná signální barva nástroje se uplatní i po
opravČ. KromČ toho lze díky flexibilní konstrukci bez
problémĤ ohýbat úchyty a opČry.
Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ýíslo poloåky: 03.9314-5974.1
.rátké objednací þíslo: 760243

ATE montáåní pasta pro
brzdové systémy 180 ml

Univerzální pouåití
Flexibilní uspoĜádání
Signální barva
Odlehþení pruåného potrubí brzdy
Jednoduchá manipulace

Rozsah dodávky: 2 ks flexibilní hák

Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ

Jednoduchá montáå hydraulických brzdových dílĤ
Kompatibilní s brzdovou kapalinou
Ochrana provozních ploch proti korozi

Rozsah dodávky: Tuba cca 180 g.
Bezpeþnost: Pozor: v místech styku s brzdovou
kapalinou nepouåívejte åádná minerální maziva. ATE
brzdovou pastu nanáãejte rovnomČrnČ na celou plochu v
tenké vrstvČ.
Technická data:
ýíslo poloåky: 03.9902-0521.2
.rátké objednací þíslo: 700030

Obsah:

180 g

ATE pasta pro brzdové válce zajiãĢuje pĜi údråbČ nebo pĜi
opravách brzdových souþástí nezbytnou konzervaci a
mazání. ATE mazací pastu lze nanáãet v tenké vrstvČ na
kluzné plochy pístkĤ a tČsnící elementy. ATE pasta pro
brzdové válce je kompatibilní s brzdovými kapalinami
tĜídy DOT 3, DOT 4 a DOT 5.1.
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ATE Plastilube 75 ml

Výhody:

ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ
ʄ

Vysoká teplotní odolnost
Antikorosivní, bez metalických þástí a mastných
kyselin
Vysoká åivotnost sniåuje náklady na údråbu
Vysoka tĜecí schopnost
Není rozpustná ve vodČ a je odolná proti setĜení
MnohostrannČ pouåitelná, snáãí se s kovy i s pryåí (O
koruåky)

Rozsah dodávky: Tuba - obsah 75 ml
UpozornČní: Pozor: ATE Plastilube nenanáãet na þinné
brzdné plochy!
ýíslo poloåky: 03.9902-1002.2
.rátké objednací þíslo: 700015

ATE Plastilube je nezbytné mazivo pĜi opravách brzd.
Speciální struktura maziva nezpĤsobuje korozi.
ATE Plastilube má uplatnČní nejen v oblasti brzd, ale má i
uplatnČní pĜi mazání loåisek, ozubených kol, ĜetČzĤ,
vodících liãt sedadel, úchytĤ, vedení posuvných stĜech,
pólĤ baterie atd. ATE Plastilube neobsahuje åádné
kovové þástice a je vhodným mazivem i pro práci na
brzdiþích vyrobených z hliníku.
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Technická data:
Obsah:

75 ml

ATE Plastilube 35 ml
Obsah:

35 ml

ýíslo poloåky

03.9902-1001.2

Krátké objednací þíslo

700014
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Seznam náhradních dílĤ

Seznam náhradních dílĤ

ATE Type 1000

03.9302-9052.3 / 740254
03.9302-9010.3 / 740251

03.9302-9021.3 / 740243

03.9302-9020.3 / 740242

03.9302-9079.3 / 740259

03.9302-9001.3 / 740236

03.9302-1000.4 / 740122
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Seznam náhradních dílĤ

ATE Type 1200

03.9302-9010.3 / 740251

03.9302-9020.3 / 740242

03.9302-9021.3 / 740243

03.9302-9052.3 / 740254
03.9302-9001.3 / 740236

03.9302-9031.1 / 740246

03.9302-9079.3 / 740259
03.9302-1200.4
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Seznam náhradních dílĤ

ATE Type 1300

03.9302-9052.3 / 740254
03.9302-9010.3 / 740251

03.9302-9020.3 / 740242

03.93202.9042.2 / 740250

03.9302-9079.3 / 740259

03.9302-9001.3 / 740236

03.9302-1300.4 / 740134
03.9302-9032.1 / 740247
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Seznam náhradních dílĤ

FB 5e

03.9302-9211.3 / 740266
03.9302-9003.3 / 740238

03.9302-9200. / 740264

03.9302-9055.3 / 740309

03.9302-9260.3 / 740308

03.9302-1500.4 / 740295
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Seznam náhradních dílĤ

FB 5p

03.9302-9052.3 / 740254
03.9302-9010.3 / 740251

03.9302-9020.3 / 740242

03.93202.9042.2 / 740250

03.9302-9079.3 / 740259

03.9302-9001.3 / 740236

03.9302-1350.4 / 740230
03.9302-9032.1 / 740247
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Seznam náhradních dílĤ

ATE Type 1600

03.93202.9070.3 / 740257

03.9302-9022.2 / 740244

03.9302-9200.2 / 740264
03.9302-9003.3 / 740238

03.9302-1600.4 / 740171
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Seznam náhradních dílĤ

FB 15-BF

5x20 mm M2/2A 250V
03.9302-9211.3 / 740266

03.9302-9022.2 / 740244

03.9302-9250.1 / 740267

03.9302-9200.2 / 740264
03.9302-9052.3 / 740254

03.9302-9070.3 / 740257
03.9302-9003.3 / 740238

03.9302-1650.4 / 740229
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Seznam náhradních dílĤ

FB 15-M

5x20 mm M2/2A 250V
03.9302-9211.3 / 740266

03.9302-9022.2 / 740244

03.9302-9250.1 / 740267

03.9302-9200.2 / 740264
03.9302-9053.3 / 740255

03.9302-9070.3 / 740257
03.9302-9004.2 / 740239

03.9302-1660.4 / 740231
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Seznam náhradních dílĤ

ATE Type 1800

03.9302-9052.3 / 740254
03.9302-9002.3 / 740237

03.9302-9021.3 / 740243

03.9302-9031.1 / 740246

03.9302-9020.3 / 740242

03.9302-1800.4 / 740197

03.9302-9079.3 / 740259
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Seznam náhradních dílĤ

FB 20

5x20 mm M2/2A 250V
03.9302-9211.3 / 740266

03.9302-9023.3 / 740245

03.9302-9200.2 / 740264

03.9302-9250.1 / 740267

03.9302-9060.2 / 740256

03.9302-9052.3 / 740254

03.9302-1900.4 / 740203

03.9302-9019.2 / 740241

03.9302-9003.3 / 740238
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Seznam náhradních dílĤ

FB 60

5x20 mm M2/2A 250V
03.9302-9211.3 / 740266

03.9302-9022.2 / 740244

03.9302-9200.2 / 740264

03.9302-9250.1 / 740267

03.9302-9060.2 / 740256

03.9302-9019.2 / 740241

03.9302-9052.3 / 740254

03.9302-2000.4 / 740204

03.9302-9003.3 / 740238
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Seznam náhradních dílĤ

FB 30

03.9302-9250.1 / 740267
03.9302-9212.3 / 740275

03.9302-9022.2 / 740244

03.9302-9301.1 / 740290

03.9302-9200.2 / 740264

03.9302-9240.3 / 740306

03.9302-9231.3 / 740305

03.9302-9105.3 / 740274

03.9302-9220.3 / 740303

03.9302-3000.4 / 740273
03.9302-9420.3 / 740276
03.9302-9251.3 / 740307

> 06.2008
03.9302-9107.1 / 740311

© 2019 Continental Aftermarket GmbH

03.9302-9003.3 / 740238
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Seznam náhradních dílĤ

FB 30 S/SR

03.9302-9250.1 / 740267

03.9302-9213.3 / 740293

03.9302-9022.2 / 740244

03.9302-9301.1 / 740290

03.9302-9240.3 / 740306
03.9302-9230.3 / 740304

03.9302-9231.3 / 740305
03.9302-9105.3 / 740274

03.9302-9220.3 / 740303

03.9302-3010.4 / 740288
03.9302-9420.3 / 740276
03.9302-3020.4 / 740297

03.9302-9251.3 / 740307
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03.9302-9003.3 / 740238
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Seznam náhradních dílĤ

FB 30 S/SR

03.9302-9200.2 / 740264

03.9302-9302.2 / 740292

> 06.2008
03.9302-9107.1 / 740311

03.9302-9300.2 / 740291

03.9302-9303.3 / 740294

03.9302-9106.1 / 740289

03.9302-3010.4 / 740288
03.9302-3020.4 / 740297
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Seznam náhradních dílĤ

FB 30 > 2017

03.9302-9216.3 / 740320
03.9302-9214.3 / 740318

03.9302-9022.2 / 740244

03.9302-9301.1 / 740290
03.9302-9220.3 / 740303

03.9302-9240.3 / 740306

03.9302-9251.3 / 740307

03.9302-9420.3 / 740276

03.9302-3005.4 / 740312
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03.9302-9105.3 / 740274

03.9302-9003.3 / 740238

03.9302-9250.1 / 740267

03.9302-9107.1 / 740311
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Seznam náhradních dílĤ

FB 30 S/SR

> 2017

03.9302-9216.3 / 740320
03.9302-9215.3 / 740319

03.9302-9022.2 / 740244

03.9302-9220.3 / 740303

03.9302-9240.3 / 740306

03.9302-9251.3 / 740307

03.9302-9420.3 / 740276

03.9302-3015.4 / 740313
03.9302-9003.3 / 740238

03.9302-9105.3 / 740274
03.9302-3025.4 / 740314

03.9302-9250.1 / 740267
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03.9302-9301.1 / 740290
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Seznam náhradních dílĤ

FB 30 S/SR

> 2017

03.9302-9106.1 / 740289

03.9302-9302.2 / 740292

03.9302-9107.1 / 740311

03.9302-9300.2 / 740291
03.9302-9303.3 / 740294

03.9302-3015.4 / 740313
03.9302-3025.4 / 740314
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Seznam náhradních dílĤ

BFT 320/320P

03.9311-0096.3 / 730079

03.9311-0090.3 / 730075

03.9311-0093.3 / 730076

03.9311-0095.3 / 730078

03.9311-0080.4 / 730071
03.9311-0085.4 / 730077

© 2019 Continental Aftermarket GmbH
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Seznam náhradních dílĤ

AST 3. Generation

03.9301-0113.2 / 760137

03.9301-0110.4 / 760132
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Seznam náhradních dílĤ

03.9310-0016.4 / 760155

4,75/5 mm SAE
03.9310-0024.1 / 760236

4,75/5 mm DIN
03.9310-0022.1 / 760234

6 mm SAE
03.9310-0025.1 / 760237

6 mm DIN
03.9310-0023.1 / 760235

4,75–6 mm SAE OP2
03.9310-0026.1 / 760238

4,75 mm
03.9310-0019.2 / 760231
5 mm
03.9310-0020.2 / 760232
6 mm
03.9310-0021.2 / 760233

M12 x 1,25
03.9310-0017.1 / 760229

© 2019 Continental Aftermarket GmbH

M20 x2
03.9310-0018.1 / 760230
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Seznam náhradních dílĤ

M10 x 1

83.7701-1500.3
331205
1500 mm

M10 x 1

M10 x 1

M10 x 1

M10 x 1

M18 x 1,5

M18 x 1,5

alle M10 x 1
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Seznam náhradních dílĤ

Spare part lists

M10 x 1

M10 x 1

Schlauch M10 x 1 beiderseits – 3000 mm lang

M18 x 1,5

M10 x 1

M10 x 1
M10 x 1

03.9305-1045.2
730045

alle M10 x 1

03.9305-1050.1
730082
© 2019 Continental Aftermarket GmbH
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Seznam náhradních dílĤ

6 - 17

03.9314-4982.1 / 760113

03.9314-4981.2 / 760112
03.9314-4994.2 / 760135
03.9314-4999.4 / 760133

124

03.9314-4983.1 / 760114

03.9314-4984.1 / 760115

03.9314-4985.1 / 760116

03.9314-4986.1 / 760117

SW 13 Ø 30,6 mm

Ø 47,7 mm

Ø5 4 mm

Ø 63,5 mm

03.9314-4987.1 / 760118

03.9314-4988.1 / 760119

03.9314-4989.1 / 760120

03.9314-4990.1 / 760121

Ø3 2 mm

Ø3 2 mm

Ø4 2 mm

Ø 55,5 mm

03.9314-4991.1 / 760122

03.9314-4992.1 / 760123

03.9314-4993.1 / 760124

Ø 50,8 mm

Ø3 0 mm

Ø3 2 mm
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Seznam náhradních dílĤ

03.9310-0001.4 / 760012

03.9310-0015.4 / 760134

OP1

OP2

Ø
SAE-E

4,75 mm

03.9310-0010.2 / 760077

03.9310-0005.1 / 760019

03.9310-0006.1 / 760021

6,00 mm

03.9310-0011.2 / 760078

03.9310-0002.1 / 760013

03.9310-0006.1 / 760021

8,00 mm

03.9310-0012.2 / 760079

03.9310-0003.1 / 760015

03.9310-0007.1 / 760022

10,00 mm

03.9310-0013.2 / 760080

03.9310-0004.1 / 760017

03.9310-0007.1 / 760022

OP1

Ø
SAE-F

4,75 mm

03.9310-0010.2 / 760077

03.9310-0005.1 / 760019

6,00 mm

03.9310-0011.2 / 760078

03.9310-0002.1 / 760013

8,00 mm

03.9310-0012.2 / 760079

03.9310-0003.1 / 760015

10,00 mm

03.9310-0013.2 / 760080

03.9310-0004.1 / 760017

OP1

Ø
DIN-F

4,75 mm

© 2019 Continental Aftermarket GmbH

03.9310-0014.2 / 760081

03.9310-0005.1 / 760019
125

Seznam náhradních dílĤ

6 - 17

03.9314-0050.3-02 / 760170

Bit 5

Bit 6

Bit 10

Bit Kreuz PH3

03.9314-0051.1-02 / 760203 03.9314-0052.1-02 / 760204 03.9314-0053.1-02 / 760205 03.9314-0054.1-02 / 760206

Bit Kreuz PH4

Bit Kreuz PZ3

Bit T30

Bit T40

03.9314-0055.1-02 / 760207 03.9314-0056.1-02 / 760208 03.9314-0057.1-02 / 760209 03.9314-0058.1-02 / 760210

Bit T45

Bit T50

03.9314-0059.1-02 / 760211 03.9314-0060.1-02 / 760212
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Seznam náhradních dílĤ

Set 2

03.9314-1340.4 / 760110

40 mm
03.9314-1341.1 / 760126

© 2019 Continental Aftermarket GmbH

50 mm
03.9314-1342.1 / 760127
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Praktičtí pomocníci pro
každodenní dílenskou práci
Zařízení VDO TPMS Pro a VDO TPMS Go jsou kompaktní, univerzální testovací a programovací přístroje pro senzory
kontroly tlaku pneumatik (TPMS) od mnoha výrobců vozidel. Kromě bezproblémové kontroly senzorů TPMS lze kromě
jiného zobrazovat také stav baterie, teplotu a tlak pneumatik z příslušných senzorů.
V zařízení VDO TPMS Pro a VDO TPMS Go je integrována rozsáhlá databáze, v níž je uvedeno mnoho informací o senzorech
TPMS, například čísla náhradních dílů nebo dotahovací momenty, což zaručuje kvalitu vaší práce a mnohé usnadňuje.
V databázi jsou přitom všechny senzory OE z celého světa a většina univerzálních senzorů jakož i všechna lehká vozidla,
která jsou vybavena přímým systémem TPMS.

Nejlépe přizpůsobený
potřebám techniků

Cenově výhodný, robustní
a snadno ovladatelný

VDO TPMS Pro
Číslo artiklu:
A2C59506457

VDO TPMS Go
Číslo artiklu:
2910002037400

Navigace pomocí ikon na barevném displeji 4,3 palce
s vysokým rozlišením, s mnoha menu a funkcemi, je snadná
a umožňuje efektivní práci.
Nově naprogramované senzory TPMS lze podle modelu
vozidla prostřednictvím připojení OBDII nahrát do řídicí
jednotky TPMS a naučit. Dále lze prostřednictvím rozhraní
OBDII načíst chyby ze systémů TPMS a vymazat je.

Díky svému robustnímu tělesu a akumulátorům s dlouhou
výdrží se toto zařízení nejlépe hodí pro každodenní práci na
dílně a rutinní servisní úkoly.
Náhradní senzory lze naprogramovat rychle, kolo po kole.
Pro učení použijte zařízení VDO TPMS Go v kombinaci
s diagnostickým skenovacím nástrojem nebo sledujte
učení integrovaných senzorů TPMS při automatickém nebo
manuálním učení ve více než 22 jazycích.

ATE – Značka koncernu
Continental Corporation
Continental Aftermarket GmbH
Guerickestrasse 7
60488 Frankfurt
Germany
Phone +49 69 76 03-1
Fax +49 69 761061
www.ate-brakes.com

