
ATE FB 5e
Niedrogie, 5-litrowe urządzenie do napełniania i odpowietrzania – 
dla profesjonalistów rozpoczynających działalność w dziedzinie 
serwisowania układów hamulcowych.

Zalety w skrócie:
n	Solidna konstrukcja
n	Łatwa obsługa
n	Spełnia wymagania producentów pojazdów
n	Dwa nastawiane stopnie ciśnienia
n		Urządzenie przygotowane na 5-litrowe pojemniki ATE – bez konieczności  

przelewania płynu hamulcowego
n	Niezawodne wyłączanie po opróżnieniu pojemnika
n	Idealny stosunek ceny do jakości

Numer katalogowy:
03.9302-1500.4



ATE FB 5e 
Krótko o ATE FB 5e:
Elektroniczne urządzenie ATE FB 5e charakteryzuje się  
bardzo komfortową obsługą. Posiada ono tylko dwa łączni-
ki: wyłącznik główny i przełącznik ciśnienia roboczego. 
Użytkownik może wybrać jedno z dwóch nastaw ciśnienia  
1 lub 2 bar, w zależności od wymagań producenta pojazdu.

Po podłączeniu węża wlewowego do zbiornika wyrównaw-
czego za pomocą króćca wlewowego ATE i włączeniu wtyczki 
do gniazdka 220 V użytkownik musi tylko wybrać żądane  
ciśnienie i włączyć urządzenie. Następnie można od razu  
zacząć odpowietrzanie układu hamulcowego lub sprzęgło-
wego. ATE FB 5e odpowietrza się samoczynnie. Specjalna 
pompa wytwarza pulsacyjny strumień płynu, który pomaga  
w całkowitym opróżnieniu i wypłukaniu układu hydraulicznego. 
Bezpieczne wyłączanie po opróżnieniu pojemnika z płynem 
hamulcowym zapobiega niezawodnie wtłaczaniu powietrza 
do układu hamulcowego.

Obudowa urządzenia ATE FB 5e jest skonstruowana w taki 
sposób, że może pomieścić 5-litrowy pojemnik z płynem  
hamulcowym firmy ATE. Dzięki temu płynu nie trzeba przelewać. 
Zamykana od góry obudowa zapobiega przedostawaniu  
się zanieczyszczeń do urządzenia. Armatura obsługowa jest 
cofnięta i dzięki temu zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Rady dla fachowców:
Dzięki bardzo prostej obsłudze, solidnej technice, solidnej 
konstrukcji i atrakcyjnej cenie nowe urządzenie ATE FB  
5e doskonale nadaje się do mniejszych warsztatów, które 
dopiero rozpoczynają swoją działalność. W funkcji drugiego 
urządzenia na wyposażeniu może zwiększyć możliwości 
warsztatu umożliwiając wymianę płynu hamulcowego  
na kolejnym stanowisku, zmniejszając ilość pojemników  
na wymianę.

Urządzenie jest dostarczane razem z euro-adapterem  
numer 20.

Specyfikacje techniczne:

Pojemność pojemnika na płyn: 5 l

Zasilanie: 230 V ~, 50 – 60 Hz

Wydajność pompy: 12 litrów/godzinę przy  
 przeciwciśnieniu 2 bar

Automatyczne końcowe  Przy poziomie cieczy w  
wyłączanie pompy: pojemniku około 9 mm

Długość kabla zasilającego: 4,2 m

Długość węża wlewowego: 3,5 m

Wymiary: szer. x wys. x gł. 270 x 530 x 250 mm

Ciężar: 8,5 kg 

Więcej informacji na temat ATE FB 5e i szerokiego asortymentu 
sprzętu i narzędzi ATE do serwisowania hamulców można 
znaleźć w katalogu narzędzi ATE lub w Internecie na stronie 
www.ate-info.de.
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www.ate.de 

ATE – marka koncernu Continental

Continental Aftermarket GmbH 
Postfach 90 01 20 · 60441 Frankfurt a. M. · Niemcy · Telefon +49 69 7603-1 · Faks +49 69 7610-61


