
NOVÉ PŘÍPRAVKY
v půjčovně nářadí WM Autodíly

Nářadí k seřízení vačkových hřídelí

Rozšíření rozvodové sady PSA pro vozy Citroën, Peugeot s benzinovými motory 1.0  
a 1.2 kód motoru: ZMZ (EBO) / HMZ (EB2) / HMY (EB2M) / EB2 (HMZ) / EBO (ZMZ) / EB2 
(HMW) / EB2DTS (HNY)

WM číslo 613.61.42

KS Tools číslo 400.2116

Nářadí k přidržení řetězového kola klikového hřídele

Nářadí k přidržení řetězového kola klikového hřídele 
Rozšíření rozvod sady FORD o přípravek pro motory Ford Transit 2.2 TDCi (> 2006), 
včetně motorů Econetic a HDT

WM číslo 614.24.57

KS Tools číslo 400.4276

Souprava montážního nářadí pro nastavení vyvažovacího hřídele

Použití pro vozidla: Land Rover Discovery (2009 – 2015), Discovery Sport (2009 – 
2015), Freelander 2 (2009 – 2015), eD4 (2009 – 2015), TD4 (2009 – 2015), TD4e (2009 
– 2015), Citroën C5 (2002 – 2015), C5 II (2002 – 2015) , C5 III (2002 – 2015), C6 (2002 
– 2015), C8 (2002 – 2015), C-Crosse (2002 – 2015), Mitsubishi Outland D (2007 – 2013), 
DI-DC (2007-2013), Peugeot 4007 (2000 – 2015), 407 (2000 – 2015), 607 (2000 – 2015), 
807 (2000 – 2015), 0205 ), 508 (2000 – 2015), 607 (2000 – 2015), GT (2000-2015), Ford 
Galaxy (2008 - 2015), Mondeo (2008 - 2015), S-Max (2008 - 2015) pro vznětové motory 
2,2 l (kódy motoru: 224DT / DW12CTED4 224DT / DW12BTED4 (224DT /4C4XTED4D-
WDT) /2H4XTEDX4HP (DW12TED4) / 4HW (DW12TED4/L4) / 4HK, 4HN / DW12MTED4 
(4HK) / DW12MTED4 (4HN) / DW12BTED4 (4HP) / DW12BTED4 (4HR) / DW12BTED4 
(44HT4) /44HT12HWTEDW ) / DW12ATED (4HZ) / DW12ATED4 (4HX) / DW12ATED (4HZ) / 
DW12CTED4 (4HL), KNBB, KNBA, KNWA, Q4BA

Číslo dílu 613.91.41

KS Tools číslo 400.4450

Přípravek pro nastavení, aretaci vaček

Přípravek na montáž vačkových hřídelí do správné polohy po jejich demontáži nebo 
výměně.
Použití pro vozidla: VW, Audi, Škoda, Seat 1.6, 2.0, 2.7, 3.0, 4.0, 4.2 TDI  
Common Rail a Porsche 3.0

Více informací získáte u našich prodejních poradců nebo na pobočkách.
V případě potřeby poradenství ohledně použití přípravků se obrat́te na technickou



Určeno pouze pro konceptové partnery

Více informací získáte u našich prodejních poradců nebo na pobočkách.
V případě potřeby poradenství ohledně použití přípravků se obrat́te na technickou

Přípravky pro rozšíření stávajících sad nářadí určené na vozy Opely a Fiat.

Popis/Použití

Nářadí k nastavení senzorových kotoučů vačkových hřídelí.  
Rozšiřující sada, určeno pro vozy Opel Adam / Ampera / Astra-J /  
Aveo / Corsa-D / Insignia / Meriva-B / Mokka / Zafira-C Tourer / 
motorizace 1.0 / 1.2 / 1.4

Číslo dílu KS-400.4201

Objednací číslo (půjčovna) HR22-ROZ

Popis/Použití

Aretovací nářadí, klikový hřídel.  
Rozšiřující sada, určeno pro vozy Fiat Grande Punto/ Punto / Stilo / 
Doblo/ motorizace 1.2; 1.4

Číslo dílu KL-1682-104A

Objednací číslo (půjčovna) HR4-ROZ

Popis/Použití

Nastavovací pravítko (lineální nastavení), vačkový hřídel.  
Rozšiřující sada, určeno pro vozy Fiat Grande Punto/ Punto / Stilo / 
Doblo/ motorizace 1.2; 1.4

Číslo dílu KL-1682-253A

Objednací číslo (půjčovna) HR4-ROZ

V SADĚ



Určeno pouze pro konceptové partnery

Popis

Pomocí čisté vody a stlačeného vzduchu POWER CLEAN odstraní vodní kámen a nahromaděný kal bez použití agresivních chemikálií 
a rozpouštědel. Čistí chladiče, výměníky tepla a bloky motoru. Zachovává integritu systému a zajištuje záruční krytí náhradních dílů včetně 
vodních čerpadel. Vzduch natlakuje čistící kapalinu, která drhne hluboko do rohů a štěrbin, čímž se eliminují zachycené nečistoty, zatíco 
pulz je zesílen s určitým omezeným protitlakem – pokud se objeví silné ucpání, tlak je okamžitě regulován na bezpečnou úroveň, čímž se 
eliminuje možnost poškození jádra ohřívače nadměrným tlakem systému.

DOPORUČENO VÝROBCEM PŘI KAŽDÉ VÝMĚNĚ VODNÍHO ČERPADLA. Špatné nebo žádné propláchnutí může zničit nově nainstalované 
vodní čerpadlo a také mohou vzniknout následné problémy se zárukou.

Obsah sady

   Sestava pulzující pistole s přednastaveným regulátorem 
   Zabraňovač zpětného toku vodního potrubí 
   Velká gumová koncovka pro hrdla chladiče a proplachování bloku motoru
   Malá gumová koncovka na hadici pro proplachování trubek jádra ohřívače 

     - 5/8" a 3/4" ozuby topných hadic pro proplachování topných jader nebo bloků motoru

Objednávací číslo HM20

Více informací získáte u našich prodejních poradců nebo na pobočkách.
V případě potřeby poradenství ohledně použití přípravků se obrat́te na technickou

Sada na proplach chladicího 
systému POWERCLEAN


