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Flushing av kjølesystemet
Noen biler sliter med gjengroing av varmeregisteret eller
rustpartikler som tetter de små gangene i radiator eller
varmeregisteret. Med RF600 kan man flushe hver
komponent for seg eller hele anlegget.
Årsakene kan være gammel kjølevæske, manglende
kjølevæske eller en blanding av forskjellige typer
kjølevæsker.
Med denne maskinen kan man rense eller skylle gjennom
kjøretøyets kjølesystem eller bare bytte kjølevæske med
minimalt søl !
Du kan med de medfølgene adapterne velge om du vil
rense hele kjølesystemet eller bare varmeregisteret.
Ved flushing av systemet bruker vi et rensemiddel som
tilsettes med maskinen og som sirkuleres av bilens egen
vannpumpe før du begynner prosessen med å bytte
kjølevæsken.
maskinen kan også brukes til å sirkulere kjølevæsken
motstrøms. Dette forutsetter selvfølgelig at bilens motor er
skrudd av og at termostaten er demontert eller at maskinen
klarer å presse termostaten åpen.
Maskinen har også et innebygget varmeelement på 2000W,
slik at termostaten ikke lukker når ny kjølevæske pumpes
inn.
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Tekniske spesifikasjoner:

___________________________
● 2 stk. store lettavleslige manometere
● 2 stk. flow metere for visuell kontroll av
gammel og ny kjølevæske
● Varmeelement 2000W for oppvarming
av kjølevæsken
● Separat tank for tilføring av flushemiddel
● Adaptersett for tilkobling – inkl.BMW
● Norsk bruksanvisning
● 2 stk. 20 liters tanker
● Innebygget filtrering (utskiftbart)

Standard adaptersett
Komplett flushemaskin
inklusive standard
adaptersett.
TOP-RF600

29500,-

EM

Flushmiddel
Flushing av kjølesystemet
Spesialrens for alle kjølesystemer og alle
typer radiator inklusive aluminiumradiatorer.
Fjerner oljeaktige rester, sedimenter, rust,
og andre typer avleiringer.
Gir maksimal kjøle-effekt til systemet.
Inneholder ikke syre.
Det benyttes 1 flaske pr.bil.

TILBEHØR
Infrarød temperaturmåler
for enkel og hurtig
identifisering av
temperaturen på de
forskjellige punkter i
kjølesystemet.
Enkel, hurtig og sikker
måling av kretsen og om
termostaten er åpen.

Leveres i kartong med 12 stk.

FLO-LUB-95020

295,-

LAS-643000
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Lersbrygga 9
3077 Sande i Vestfold
Tlf.: 33 78 52 20
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