
Brakethrough Technology

Urządzenia serwisujące układ 
 hamulcowy oraz narzędzia

WK 2019



Wymagania stawiane urządzeniom serwisowym stale rosną. Coraz bardziej złożone systemy pojazdów wymagają obecnie 
urządzeń technicznych, które sprostają wszystkim rosnącym wymaganiom. Oferując urządzenia VDO Autodiagnos Check, 
VDO TPMS Pro oraz VDO TPMS Go dostarczamy rozwiązania spełniające powyższe wymogi.

Nie ma znaczenia czy chodzi o zwykłe naprawy pojazdów, czy o serwis hamulców lub opon – nasze narzędzia serwisowe 
są właściwym i przyszłościowym rozwiązaniem do stosowania niezależnie od marki pojazdu. Urządzenia są kompaktowe, 
łatwe w obsłudze, a dzięki aktualizacjom oprogramowania zawsze aktualne.

VDO Autodiagnos Check
Numer artykułu: A2C98791300

Wiele korzyści 
z narzędziami serwisowymi VDO.

Wszystko co ważne o VDO TPMS Pro oraz VDO TPMS Go zamieszczone jest na przedostatniej stronie.

Tak łatwy może być serwis z urządzeniem VDO Autodiagnos Check

Podłącz, uruchom i działa: Tester serwisowy VDO zapewnia 
szybki dostęp do systemów pojazdu i działa samoczynnie. 
Codzienne usługi serwisowe stają się łatwiejsze – i to nawet 
niezależnie od producenta. Wyższa wydajność w warsztacie: 
simple Plug & Play – z urządzeniem VDO Autodiagnos 
Check, perfekcyjnym narzędziem dla każdego pracownika.

Maksymalna wydajność w trzech krokach

Plug & Select
Wystarczy wybrać zadanie serwisowe w menu szybkiej dia-
gnostyki Fast-Check i procedura serwisowa może się roz-
począć.
Plug & Identify
Wpisz producenta pojazdu, a model, rok produkcji oraz ste-
rowniki zostaną automatycznie zidentyfikowane.
Plug & Fix
Wszystkie ważne zadania realizowane są niezależnie od 
producenta, co pozwala uzyskać maksymalną efektywność 
czynności serwisowych.

Odkryj zasadę Plug & Play na stronie  
www.autodiagnos.com 



© 2019 Continental Aftermarket GmbH 3

r r  te to o kontrolne 5

r r  o o o ietr ania 23

r r  o t li a i 45

r r  e ali t ne 51

i ta i amienn 103

 
                 

                 
        



4 © 2019 Continental Aftermarket GmbH



r r  te to o kontrolne



r r  te to o kontrolne

6 © 2019 Continental Aftermarket GmbH

r enie te to e o 
n  am l o  

BFCS 300

      
        
       
       

      
      

       
      

      
       

        
     

      
hamulcowego.

a o e  e u  hamulcow  o e a  e 
zbiornika wyrównawczego do jednorazowego próbnika za 
pomoc  jednorazowej pipe y. arówno pipe a  jak i 
próbnik  do pne w ze awie probierczym . 

a pnie próbka p ynu hamulcowego je  podgrzewana 
w urz dzeniu    do empera ury wrzenia. 

kre lona przy ym war o  empera ury do  je  
wy wie lana z przodu urz dzenia i mo e zo a  
udokumentowana w formie wydruku z opcjonalnie 
do t pnej drukarki. omiar trwa zwykle zaledwie ok.  
sekund.

integrowany krótko  i d ugoterminowy licznik rejestruje 
liczb  przeprowadzonych pomiarów. statnie  wyników 
mo na wywo a  za pomoc  nowoczesnej klawiatury 
membranowej i wydrukowa  na opcjonalnie dost pnej 
drukarce. zeroki zakres zasilania oferuje mo liwo  
pracy z zasilaniem w zakresie  .  rz dzenie  
BFCS 300 ma oznaczenie CE.

 

Zalety:

ok adne okre lanie temperatury wrzenia na 
podstawie termicznej metody punktu wrzenia

o liwo  stosowania do wszystkich typów p ynów 
hamulcowych na bazie glikolu o temperaturze wrzenia 
do 300°C
Bardzo prosta obs uga

Zakres dostawy:

ompletne urz dzenie
i  jednorazowych pipet i próbników

nstrukcja obs ugi

Znak ako i: CE

ekst C i amienne: ówka czujnika 
03. 3 00 . 300  wymienna wraz z grza k

Wskazówka: ie uruchamia  urz dzenia bez próbki.

Dane techniczne:

ok adno  pomiarów:  

przy 150-200 °C: +/- 4 do +/- 6 °C

przy 200-280 °C: +/- 7 do +/- 9,5 °C

przy 280-300 °C: +/- 10 do +/- 15 °C

Czas pomiaru: 15 do 35 sek.

u ycie pr du: przy pomiarze 170 VA

 przy spoczynku 33 VA

ymiary: w  sz  d : 180 x 225 x 225 mm

Waga: 1,6 kg

 

G ówka cz nika s bstyt t

Numer katalogowy 03.9311-0072.1

Krótki nr katalogowy 730061

Numer katalogowy: 03.9311-0073.4
Krótki nr katalogowy: 730085
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Drukarka BFCS 300 rzy u yciu drukarki do BFCS 300 mo na szybko i atwo 
wydrukowa  temperatur  wrzenia jednym naci ni ciem 
przycisku. dokumentowane warto ci temperatury mog  
by  w ten sposób zapisywane dla danego procesu.

Zakres dostawy:

Drukarka
K t mocowania

 

Zestaw probierczy
BFCS 300

a pomoc  pipety jednorazowego u ytku, pobierany jest 
p yn hamulcowy z pojazdu oraz przenoszony do 
jednorazowego pojemniczka do pomiaru punktu wrzenia 
w urz dzeniu A E BFCS 300.

Zakres dostawy:

50 pipet jednorazowych
50 pojemniczków jednorazowych

Wskazówka: Do ka dego pomiaru polecamy u ywa  
nowej pipety i nowego pojemniczka - celem unikni cia 
b dów

 

Numer katalogowy: 03.9311-0074.2
Krótki nr katalogowy: 730084

Numer katalogowy: 03.9311-0019.2
Krótki nr katalogowy: 730066
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ester p ynu hamulcowego 
BFT 320

yn hamulcowy jest hygroskopijny: tzn. wraz z up ywem 
czasu zwi ksza si  zawarto  wody w p ynie co prowadzi 
do spadku temperatury wrzenia a tym samym wzrostu 
niebezpiecze stwa powstawania p cherzyków pary w 
p ynie. Dlatego p yn hamulcowy musi by  regularnie 
kontrolowany i w razie potrzeby wymieniany na nowy.

Dzi ki testerowi A E BF  320 mo liwy jest pomiar 
temperatury wrzenia p ynu hamulcowego z laboratoryjn  
dok adno ci  p ynów na bazie glikolu D  3, D  4 i 
DOT 5.1)
est to por czne urz dzenie z przy czem na 12 Volt 

umo liwiaj ce pod czenie do akumulatora i wygodny 
pomiar bezpo rednio w zbiorniczku wyrównawczym w 
poje dzie.
Dzi ki do czonemu do urz dzenia pojemnikowi i pipecie, 
mo liwe s  równie  pomiary poza pojazdem.

W bardzo prosty sposób u ytkownik prowadzony jest po 
punktach menu a  do ukazania si  po ok. 30 sekundach 
dok adnego wyniku pomiaru na dobrze czytelnym 
wy wietlaczu. o uzyskaniu wyniku przyrz d wy wietlaj c 
odpowiedni  wskazówk , informuje u ytkownika o 
ewentualnej konieczno ci wymiany p ynu hamulcowego.

Zalety:

metoda zanurzenia i gotowania jest jedyn  metod  
która niezale nie od rodzaju p ynu podaje dok adn  
zawarto  wody w p ynie hamulcowym.
atwa obs uga poprzez menu.
cyfrowy wynik pomiaru i zalecenie wymiany p ynu. D, 
GB, F, I, E, P, PL, CZ, SK)
por czny przyrz d D, GB, F, I, E, P, PL, CZ, SK)
mo liwy pomiar bezpo rednio w zbiorniczku 
wyrównawczym
mobilno  dzi ki przy czu 12 Volt
do stosowania przy p ynach do 320 stopni C

Zakres dostawy:

kompletny tester
pojemniczek i pipetka
instrukcja obs ugi
stabilna walizka do przechowywania przy du

Dane techniczne:

Dok adno  pomiaru  

przy 100 -180 ° C: +/- 3%

> 180° C: +/- 5%

Czas pomiaru: ok 30 sek

Zasilanie: 12 Volt

 

Numer katalogowy: 03.9311-0080.4
Krótki nr katalogowy: 730071
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Tester p ynu hamulcowego 
BFT 320P

P yn hamulcowy ma w a ciwo ci higroskopijne, co znaczy 
e z up ywem czasu wch ania wod . Prowadzi to do 

spadku temperatury wrzenia i zwi kszonego 
niebezpiecze stwa powstawania p cherzyków oparów. Z 
tego wzgl du p yn hamulcowy trzeba regularnie 
sprawdza  w warsztacie i w razie potrzeby wymienia . 
Tester ATE BFT 320P umo liwia pomiar temperatury 
wrzenia wszystkich p ynów hamulcowych na bazie glikolu 
DOT 3, DOT 4, DOT 5.1) z laboratoryjn  dok adno ci . 

Dzia a na zasadzie metody zanurzenia i gotowania, 
jedynej metody pozwalaj cej na ustalenie dok adnej 
temperatury wrzenia niezale nie od typu p ynu 
hamulcowego. Tester ATE BFT 320P podgrzewa p yn 
hamulcowy a  do momentu wrzenia. Zmierzona 
temperatura wrzenia pokazuje si  na wy wietlaczu i 
zostaje udokumentowana na wydruku. Proces pomiaru 
trwa tylko ok. 30 sekund.

Nast pnie na czytelnym, cyfrowym wy wietlaczu ukazuje 
si  wynik wraz zaleceniem ewentualnej wymiany p ynu 
hamulcowego. Wymiana p ynu hamulcowego na 
podstawie przypuszcze  nale y wi c do przesz o ci. 
Tester p ynu hamulcowego ATE BFT 320P jest bardzo 
por czny, dysponuje przy czem 12V i umo liwia 
niezwykle wygodny pomiar punktu wrzenia p ynu 
hamulcowego bezpo rednio w zbiorniku wyrównawczym 
w samochodzie. Wraz z testerem dostarczana jest 
probówka i pipeta, które pozwalaj  na przeprowadzenie 
pomiarów tak e poza samochodem.

Drukarka termiczna umo liwia udokumentowanie wyniku 
przeprowadzonego pomiaru dla klienta oraz na potrzeby 
warsztatu. Znajduje si  ona w uchwycie testera p ynu 
hamulcowego i po zako czeniu badania automatycznie 
podaje wynik pomiaru oraz zalecenie wymiany p ynu 
hamulcowego w dwóch egzemplarzach.
 

 

Zalety:

etoda zanurzenia i gotowania jest jedyn , która 
dostarcza dok adnych warto ci pomiarowych 
niezale nie od typu p ynu hamulcowego.
Prowadzenie u ytkownika poprzez menu u atwia 
obs ug  D, GB, F, I, E, P, PL, CZ, SK)
Cyfrowy wy wietlacz wskazuje temperatur  wrzenia i 
zalecenie wymiany p ynu hamulcowego D, GB, F, I, E, 
P, PL, CZ, SK)
Por czny tester, mo liwy pomiar w zbiorniku 
wyrównawczym

rz dzenie przeznaczone do p ynów hamulcowych o 
temperaturze wrzenia do 320°C
Wydruk wyniku pomiaru (w dwóch egzemplarzach) 
stanowi udokumentowanie badania dla klienta oraz na 
potrzeby warsztatu

Zakres dostawy:

Kompletny tester
Drukarka termiczna z uchwytem
Probówka i pipeta
Instrukcja obs ugi
Solidna walizka do przechowywania

Numer katalogowy: 03.9311-0085.4
Krótki nr katalogowy: 730077
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Dane techniczne:

Dok adno  pomiaru

przy 100 -180 ° C: +/- 3%

> 180° C: +/- 5%

Czas pomiaru: ok 30 sek

Zasilanie: 12 Volt

 

Zestaw probierczy 
BFT 320(P)

Za pomoc  pipety jednorazowego u ytku, pobierany jest 
p yn hamulcowy z pojazdu oraz przenoszony do 
jednorazowego pojemniczka do pomiaru punktu wrzenia 
w urz dzeniu ATE BFT 320.

Zakres dostawy:

10 pipet jednorazowych
10 pojemniczków jednorazowych

Wskazówka: Do ka dego pomiaru polecamy u ywa  
nowej pipety i nowego pojemniczka - celem unikni cia
b dów

 

Rolki papieru do drukarki Zapasowe rolki papieru do drukarki termicznej testera 
p ynu hamulcowego BFT 320P

Zakres dostawy:

4 rolki papieru

 

Numer katalogowy: 03.9311-0093.3
Krótki nr katalogowy: 730076

Numer katalogowy: 03.9311-0096.3
Krótki nr katalogowy: 730079
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Karta testowa do pier cieni 
magnetycznych

Nowe aktywne czujniki ko a wspó pracuj  z tzw. 
magnetycznymi pier cieniami ABS, które s  zintegrowane 
w o yskach kó  pojazdu. Optyczna kontrola tych 
pier cieni magnetycznych nie jest mo liwa.

Z tego powodu przed monta em nowego o yska ko a 
konieczna jest kontrola funkcji pier cienia 
magnetycznego, oraz kierunku monta u o yska .

ównie  przy wyszukiwaniu usterek ABS nale y 
sprawdzi  o ysko i pier cien.

Karta testowa ATE umo liwia tak  kontrol  i jest ona 
niezwykle korzystna cenowo. Wystarczy przy o y  j  do 
o yska, a w okienku karty bieguny magnetyczne 
pier cienia staj  si  czytelne i widoczne umo liwiaj c ich 
diagnoz .

Karta testowa ATE jest wyposa ona w saszetk  
chroni c  j  przed uszkodzeniem.

Zalety:

szybka, atwa i pewna diagnoza pier cieni 
magnetycznych
korzystne cenowo rozwi zanie.
idealna do zastosowania w warsztatach

Zakres dostawy: Karta testowa w saszetce ochronnej z 
krótkim opisem zastosowania.

 

Numer katalogowy: 03.9301-0200.1
Krótki nr katalogowy: 760130
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rz dzenie do kontroli 
ci nie  typ kombi

Ci nieniomierz typ kombi jako urz dzenie uniwersalne, 
s u y do wszelkich pomiarów ci nie  w hydraulicznych 
systemach hamulcowych i w systemach 
podci nieniowych (serwo itp.)

Dzi ki dwóm niezale nym obwodom pomiarowym, za 
pomoc  manometrów wysokiego i niskiego ci nienia 
mo na porówna  ci nienia w obu obwodach uk adu 
hamulcowego, czy skontrolowa  ustawienia korektora si y 
hamowania i tym samym szybko zlokalizowa  przyczyn  
usterki uk adu hamulcowego.

W jednym z obwodów pomiarowych znajduje si  
dodatkowo manometr niskiego ci nienia, który wy czany 
zostaje przy ok.9,5 bara. Dzi ki temu mo na sprawdzi  
ci nienie wysokiego jak i niskiego zakresu. Pozatym 
istnieje równie  mo liwo  sprawdzenia funkcji i 
szczelno ci serwa hamulców za pomoc  manometra 
podci nieniowego zintegrowanego w urz dzeniu.

Przy czenie do systemu hydraulicznego nast puje 
poprzez adaptery pod czane zamiast zaworów 
odpowietrzaj cych oraz poprzez nasadki, dz ki 
ma orozci galnym mini w ykom ci nienie jest 
przekazywane do urz dzenia bez strat, zapewniaj c 
bardzo wysok  dok adno  pomiaru.
Pasuj ce adaptery s  dostarczane wraz z przyrz dem 
Wszystkie elementy wyposa enia zawieszone s  na 
odpowiednich wieszakach w urz dzeniu.

Zalety:

jednoczesny pomiar i porównywanie ci nie  w dwóch 
obwodach uk adu hamulcowego
umo liwia pomiar podci nienia systemu serwa
dzi ki zastosowaniu mini w yków, absolutnie 
prezyzyjne pomiary
W sk ad urz dzenia wchodzi armatura przy czeniowa.
bardzo solidne wykonanie

Zakres dostawy:

urz dzenie kompletne wraz z w ami 
przy czeniowymi
2 zestawy z czek (7 sztuk  6 do  12x1,5)
2 przy cza
adaptery
2 z cza (m skie)
3 kró ce podci nieniowe
1 kpl. przy cza k towego
instrukcja obs ugi

Dane techniczne:

Pomiar niskiego ci nienia: 0 do 9,5 bar

Pomiar wysokiego ci nienia: 0 do 250 bar

Pomiar podci nienia: 0 do -1,0 
bar

Automatyczne wy czenie manometru 
niskiego ci nienia: ok. 9,5 bar

D ugo  w a przy czeniowego: 3,0 m

D ugo  w a pró niowego: 2,0 m

Wymiary: w x sz x d : 420 x 350 x 
220 mm

Waga: 10 kg

 

Numer katalogowy: 03.9305-1020.4
Krótki nr katalogowy: 730032
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Ci nieniomierz

Ci nieniomierz ATE pozwala na pomiar wszelkich ci nien 
w hydraulicznych uk adach hamulcowych.
Obwód pomiarowy sk ada si  z manometru wysokiego i 
niskiego ci nienia, który wy cza si  przy ok.9,5 bar. 
Dzi ki temu mo liwe s  pomiary wysokiego jak i niskiego 
ci nienia. Przy czenie do systemu hydraulicznego 
nast puje poprzez adaptery wkr cane w miejsce 
zaworów odpowietrzaj cych jak i z czki oraz 
ma orozci gliwe mini w yki. Ca e wyposa enie 
zamocowane jest na specjalnych wieszakach w 
urz dzeniu.

Zalety:

bezpo redni pomiar ci nienia
dzi ki zastosowaniu mini w zyków, bardzo wysoka 
dok adno  pomiarów
w sk ad urz dzenia wchodzi armatura przy czeniowa
bardzo solidne wykonanie

Zakres dostawy:

urz dzenie kompletne z w em przy czeniowym
1 g ówka cz ca
zestaw przy czeniowy (7 przy czy  6 do  12x1,5)
instrukcja obs ugi

Dane techniczne:

Pomiar niskiego ci nienia: 0 do 9,5 bar

Pomiar wysokiego ci nienia: 0 do 250 bar

Automatyczne wy czenie manometru 
niskiego ci nienia: ok. 9,5 bar

D ugo  w a przy czeniowego: 1,5 m

Wymiary: w x sz x d : 320 x230 
x160 mm

Waga: 5,5 kg

 

W  przed u a cy Stosuj c urz dzenie ATE do kontroli ci nie  w uk adach 
hamulcowych typ kombi (3.9305-1020.4 / 730032) mo e 
nast pi  potrzeba przed u enia w y pod czeniowych. 
D ugo  jednego przed u acza wynosi 5 metrów. Przy 
zastosowaniu 2 w y przed u aj cych w urz dzeniu do 
kontroli ci nienia typ kombi mo na osi gn  d ugo  
ca kowit  16,0 metrów.

Zalety:

wygodne zastosowanie urz dzenia ATE kombi do 
kontroli ci nienia tak e w du ych pojazdach

Dane techniczne:

D ugo : 5,0 m

W tek: M10x1

 

Numer katalogowy: 03.9305-0200.4
Krótki nr katalogowy: 730029

Numer katalogowy: 03.9305-1042.2
Krótki nr katalogowy: 730043
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Blokada pedalu hamulca Podczas kontroli ci nienia w hydraulicznych uk adach 
hamulcowych konieczne jest utrzymywanie sta ego 
nacisku na peda  hamulca poprzez d u szy czas. 

ównie  przy kontroli i nastawianiu korektorów sil y 
hamowania konieczne jest utrzymywanie sta ego nacisku 
na peda  hamulca.
Idealnym przyrz dem do tego celu jest blokada hamulca 
ATE.
Cz  mi kka opiera si  o siedzenie, natomiast cz  
z bata o peda  hamulca. Poprzez pokr t o nastawiana 
jest odpowiednia si a nacisku.

Zalety:

precyzyjne ustawienie nacisku mo liwe dzi ki listwie 
z batej i pokr t u.
zapobiega uszkodzeniu elementów wyposa enia we 
wn trzu pojazdu
pewna i prosta obs uga
solidne wykonanie

Dane techniczne:

D ugo : 450-650 mm

 

Numer katalogowy: 03.9312-0100.4
Krótki nr katalogowy: 760032
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inia  kraw dziowy

Przed monta em tarczy hamulcowej nale y sprawdzi  
piast  na skrzywienie. est to szczególnie proste przy 
zastosowaniu linia u kraw dziowego ATE. Dzi ki d ugo ci 
200mm mo na bezproblemowo pomierzy  równie  
wi ksze powierzchnie. W zakresie dostawy znajduje si  
praktyczne etui do przechowania linia u zapobiegaj ce 
jego uszkodzeniu.

Zalety:

szybki i dok adny pomiar skrzywienia piasty ko a
uniwersalne zastosowanie
wykonanie idealne dla warsztatu

Zakres dostawy:

linia  ATE
praktyczne etui do bezpiecznego przechowania

 

Numer katalogowy: 03.9314-0022.1
Krótki nr katalogowy: 760094
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Elektroniczna suwmiarka do 
tarcz hamulcowych

Elektroniczna suwmiarka ATE jest niezast pionym 
instrumentem do precyzyjnego okre lenia zu ycia tarcz 
hamulcowych. rz dzenie to umo liwia atwe i szybkie 
pomiary grubo ci oraz stopnia zu ycia tarcz 
hamulcowych.
Zakres pomiaru wynosi 125 mm d ugo  szcz k 
pomiarowych 85 mm. Konstrukcja szcz k pomiarowych 
suwmiarki pozwala na dok adny pomiar niezale nie od 
powierzchni tarcz hamulcowych.
Praca przy pomocy suwmiarki ATE do tarcz hamulcowych 
jest niezmiernie prosta, wystarczy przy o yc szcz ki 
suwmiarki do tarczy hamulcowej, nacisn  przycisk hold  
a warto  pomiaru zostaje zapami tana. Poczym pomiar 
mo na wygodnie odczyta .
W zale no ci od potrzeb istnieje mo liwo  wyboru 
mi dzy jednostkami mm  lub inch .
edn  z najwi krzych zalet suwmiarki ATE do tarcz 

hamulcowych jest jej proste, nie wymagaj ce specjalnych
znajomo ci odczytywanie, dzi ki czemu mo e ona by  
pomoc  argumentacji w rozmowie z klientem.

Zalety:

wygodne i precyzyjne odczytywanie pomiaru
elektroniczna pami
dok adny pomiar niezale nie od powierzchni tarcz 
hamulcowych
wysokiej jako ci wykonanie

Zakres dostawy:

suwmiarka w stabilnym plastikowym etui
zapasowa bateryjka
instrukcja ubs ugi

 

Cyfrowa suwmiarka do tarcz hamulcowych 
z certyfikatem

Numer katalogowy 03.9314-0012.3

Krótki nr katalogowy 760175

Numer katalogowy: 03.9314-0011.3
Krótki nr katalogowy: 760174
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Cyfrowa suwmiarka do 
b bnów hamulcowych

Cyfrowa suwmiarka do b bnów hamulcowych ATE jest 
niezb dnym narz dziem s u cym do precyzyjnego 
okre lenia stanu zu ycia b bnów hamulcowych. 

mo liwia ona szybki i prosty pomiar rednicy b bnów 
hamulcowych ew. ich stopnia zu ycia. Zakres pomiarowy 
wynosi 400 mm. Budowa ramion pomiarowych umo liwia 
precyzyjny pomiar, mimo zadziorów w b bnie 
hamulcowym.

Praca z cyfrow  suwmiark  do b bnów hamulcowych 
ATE jest ca kiem prosta. Po w czeniu i w o eniu ramion 
pomiarowych do b bna hamulcowego na wy wietlaczu 
pojawia si  wynik pomiaru w postaci warto ci liczbowej. 
Krótkie naci ni cie przycisku OLD powoduje zapisanie 
wskazanej warto ci pomiarowej. Nast pnie mo na 
otworzy  suwmiark  pomiarow  i wyj  j  z b bna 
hamulcowego. Wynik pomiaru pozostanie zapisany a  do 
momentu ponownego naci ni cia przycisku OLD. W ten 
sposób wygodnie mo na odczyta  wynik pomiarowy 
i porówna  go z warto ci  dan .

W razie potrzeby przyrz d pomiarowy mo na szybko 
wyzerowa  poprzez naci ni cie przycisku. ytkownik 
mo e wybra  jednostki miary: mm  lub inch .

Du  zalet  cyfrowej suwmiarki do b bnów hamulcowych 
ATE jest to, e do odczytu warto ci pomiarowych nie s  
potrzebne specjalne umiej tno ci. Wy wietlana cyfrowo 
warto  pomiarowa jest zrozumia a równie  dla laików, co 
warto wykorzysta  równie  w rozmowie z klientem.

Zalety:

Wygodny i dok adny odczyt warto ci pomiarowej
Prosty zapis warto ci pomiarowej
Budowa ramion pomiarowych umo liwia precyzyjny 
pomiar mimo zadziorów w b bnie hamulcowym
Solidne wykonanie

Zakres dostawy:

Kompletny przyrz d dostarczany w solidnym pude ku 
z tworzywa sztucznego
Bateria wymienna
Instrukcja obs ugi

 

Cyfrowa suwmiarka do b bnów hamulcowych 
z certyfikatem

Numer katalogowy 03.9309-0101.3

Krótki nr katalogowy 760179

Numer katalogowy: 03.9309-0100.3
Krótki nr katalogowy: 760178
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Elastyczny przegub 
magnetyczny do miernika 
zegarowego

Elastyczny wieszak magnetyczny umo liwia szybkie i 
solidne zamocowanie miernika zegarowego ATE oraz 
pomiar skrzywie  tarcz i piast ko a. ego 70 ruchomych 
z bków dopasowuje si  precyzyjnie do ka dej 
powierzchni np. amortyzatora. Dzi ki temu magnes o sile 
60 N trzyma idealnie w ka dej sytuacji.
Trzy ruchome ramiona blokowane tylko jednym pokr t em 
pozwalaj  na umieszczenie miernika zegarowego ATE w 
dowolnym miejscu.
Specjalne nastawienie minimalne pozwala na dok adne 
wyzerowanie miernika zegarowego.

Zalety:

70 elastycznych stalowych segmentów dopasuj cych 
si  do ka dej powierzchni
wysoka si a zamocowania (60 N)
tylko jedna ruba usztywnia wszystkie trzy ramiona
pokr t o nastawienia minimalnego do precyzyjnego 
wyzerowania miernika zegarowego

Zakres dostawy:

przegub magnetyczny bez miernika zegarowego

 

Numer katalogowy: 03.9314-0019.2
Krótki nr katalogowy: 760092
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Miernik zegarowy o duzej 
rozpietosci

Miernik zegarowy z dok adno ci  do 1/100 mm s u y do 
pomiaru skrzywie  ( bicia bocznego) tarcz hamulcowych i 
piast ko a. Do pomiarów piast w stanie zabudowanym w 
po czeniu z wieszakiem zegarowym ATE. Mo liwo  
zamocowania miernika zegarowego ATE o rednicy 8 mm 
jest znormalizowana. Piasta mo e by  nawet mierzona 
pomimo rub mocuj cych. Wymienna kulista czujka 
umo liwia pomiar wszystkich tarcz równie  tarcz typu 
Power disc. Obrotowy zegar ze skal  360° umo liwia 
wygodne odczytywanie wyniku. Dzi ki zerowaniu 
wskazówki oraz dwóch nastawnych tolerancjach , 
pomiary s  bardzo dokl adne i proste w wykonaniu.

Zalety:

piasta mo e by  mierzona nawet pomimo rub
mocuj cych
wymienna kulista czujka umo liwia pomiar wszystkich 
tarcz

Zakres dostawy:

Miernik zegarowy
Czujka kulista

 

Numer katalogowy: 03.9304-0034.2
Krótki nr katalogowy: 760093
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Zestaw podk adek 
dystansowych

Podk adki dystansowe ATE umo liwiaj  szybkie i 
bezpieczne mocowanie tarczy hamulcowej na pia cie 
ko a. Przy u yciu oryginalnych tarcz ko owych lub 
nakr tek do M14 z ko nierzem kulowym lub sto kowym 
tarcza hamulcowa jest profesjonalnie mocowana na 
pia cie i przygotowywana do pomiaru ruchu w 
p aszczy nie i ruchu obrotowego.

Zalety:

Du a os ona pojazdowa
Odpowiednia do ko nierza kulowego i sto kowego --
class="Mso"--><!--class="Mso"-->
Stabilne po czenie dzi ki praktycznemu systemowi 
porz dkowania

Zakres dostawy: 5 podk adek dystansowych

Dane techniczne:

rednica zew.: 32 mm

rednica otworu: 14,2 mm

Wysoko : 15 mm

 

Numer katalogowy: 03.9314-0025.3
Krótki nr katalogowy: 740322



Przyrz dy testowo-kontrolne

© 2019 Continental Aftermarket GmbH 21

Przyrz d do pomiaru tarcz 
hamulcowych

Przyrz d umo liwia precyzyjny pomiar zdemontowanych 
tarcz hamulcowych o rednicy do 360 mm pod wzgl dem: 
bicia bocznego i tolerancji grubo ci. Idealne lo yskowanie 
przyrz du i wyszlifowane powierzchnie do po o enia 
tarczy umo liwiaj  precyzyjny pomiar. Tarcza jest idealnie 
wycentrowana dzi ki specjalnemu przyciskowi 
sto kowemu. Przyrz d nadaje si  równie  doskonale do 
pomiaru ma ych tarcz. W dostawie jest ju  zawarty zegar 
pomiarowy ( podzial 0,01 mm) który wraz z czujk  
pozwala na pomiar wszelkich tarcz w tym równie  tarcz 
ATE power disk.

Zalety:

atwa obs uga
pomiar bicia bocznego i tolerancji grubo ci przy 
pomocy tylko jednego przyrz du.
wyniki pomiaru do odczytania z zegara

Zakres dostawy:

przyrz d kompletny do pomiaru ma ych i du ych tarcz
zegar z czujk
kulista czujka
instrukcja obs ugi

Dane techniczne:

Dok adno  pomiaru: 1/100 mm

Wymiary: 300 x 170 x 230 mm

Waga: 6,85 kg

 

Numer katalogowy: 03.9304-0100.4
Krótki nr katalogowy: 730072
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Lampa robocza LED Lampa robocza LED to idealne rozwi zanie w warsztacie, 
pasuje ona idealnie do ka dej torby i dostarcza 
intensywnego wiat a w praktycznym formacie. Lampa 
robocza ATE LED jest wyposa ona w jasne diody LED. 
Nasze diody LED cz  du  jasno  z naturalnym 
odwzorowaniem barwy, co umo liwia prac  bez 
zm czenia. Obudowa naszej lampy roboczej jest odporna 
na uderzenia, chroniona przed wod , odporna na 
chemikalia i inne rozpuszczalniki w warsztatach.

Zalety:

Wolne r ce dzi ki formatowi latarki
Maksymalna widoczno
Intensywne wiat o LED
Efektywno  wietlna: 120 lumenów
Temperatura barwowa: 6000 K

wiat o punktowe: 100 luksów
20 lumenów, wska nik LED po stronie górnej
Ochrona przed wod  i py em  IP54
Odporno  na chemikalia i inne rozpuszczalniki w 
warsztatach
Prosty klips

Zakres dostawy: 1 lampa robocza LED

3 baterie AAA

Dane techniczne:

D ugo : 172 mm

Szeroko : 18 mm

Wysoko : 31 mm

Waga: 70 g

 

Numer katalogowy: 03.9314-5972.3
Krótki nr katalogowy: 760202
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5 l Przyrz d elektryczny do 
odpowietrzania uk adu 
hamulcowego FB 5e

ATE FB 5e to urz dzenie do odpowietrzania hamulców
charakteryzuj ce si  wyj tkowo prost  obs ug , solidn  
budow  i korzystn  cen . Spe nia wszystkie wymogi 
zwi zane z nape nianiem, p ukaniem i odpowietrzaniem 
nowoczesnych elektronicznych systemów hamulcowych. 
Dodatkowo do dyspozycji s  dwa poziomy ci nienia: 1,0 i 
2,0 bary. Odpowiada to wytycznym czo owych 
producentów samochodowych i zapobiega 
nieprawid owym ustawieniom ci nienia 
roboczego. Ci nienie robocze jest ustawiane za pomoc  
prze cznika. Dzi ki z góry okre lonemu ci nieniu nie ma 
potrzeby kontroli za pomoc  manometru. Wspó czesne 
p yny hamulcowe o niskim poziomie lepko ci stawiaj  
wysokie wymagania urz dzeniom do nape niania i 
odpowietrzania hamulców, do czego przyk adano 
ogromn  wag  przy tworzeniu ATE FB 5e. Specjalna 
pompa generuje pulsuj cy strumie  p ynu, który 
umo liwia pe ne p ukanie i odpowietrzenie systemu 
hamulcowego. ATE FB 5e pracuje bezpo rednio z 
pojemnika 5-litrowego ATE, który jest bezpiecznie 
przymocowany do urz dzenia za pomoc  paska.

Koniec z czasoch onnym przelewaniem p ynu 
hamulcowego. Lanca ss ca jest bezpiecznie mocowana 
w zbiorniku za pomoc  z cza rubowego. e li pojemnik 
na p yn hamulcowy jest pusty, p ywak przykrywa otwór 
przep ywu i zamyka go. W ten sposób zapewnione jest, 
e powietrze nigdy nie zostaje wt oczone do systemu

hamulcowego. Z boku ATE FB 5e umieszczone s  
praktyczne uchwyty na w  nape niaj cy i kabel sieciowy, 
a z ty u urz dzenia trzy uchwyty na nak adki 
odpowietrzaj ce. Du y uchwyt umo liwia wygodne 
przenoszenie urz dzenia. Wszystkie materia y 
zastosowane w urz dzeniu ATE FB 5e s  odporne na 
dzia anie p ynu hamulcowego. rz dzenie ATE FB 5e 
dostarczane jest z nak adk  odpowietrzaj c  nr: 20 
(nak adka europejska).

Zalety:

Korzystna cena
Wyj tkowa trwa o
Prosta obs uga
Dwa poziomy ci nienia zapobiegaj ce b dnym 
ustawieniom
Nadaje si  do p ynów hamulcowych o niskiej lepko ci
Pulsuj cy strumie  p ynu

Zakres dostawy:

Kompletne urz dzenie
Instrukcja obs ugi
Nak adka odpowietrzaj ca nr: 20 (nak adka 
europejska)

Znak jako ci: CE

Dane techniczne:

Ilo  p ynu: 5 ltr

Zasilanie: 230 V ~ , 50 - 60 Hz

Wydajno  pompy: 12 ltr/h

Automatyczne 
wy czenie pompy:

przy ok. 9 mm poziomu 
p ynu w pojemniku

D ugo  kabla 
sieciowego: 4,2 m

D ugo  w a 
pod czeniowego: 3,5 m

Wymiary: 530 x 270 x 250 mm

Waga: 8,5 kg

Poziom ci nienia 
d wi ku: 68 dB(A)

 

Numer katalogowy: 03.9302-1500.4
Krótki nr katalogowy: 740295
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5 l Przyrz d elektryczny do 
odpowietrzania uk adu 
hamulcowego FB 5ev

ATE FB 5e  to urz dzenie do odpowietrzania hamulców o 
pojemno ci 5 litrów, charakteryzuj ce si  niewielkimi 
rozmiarami i du  wytrzyma o ci . Spe nia wszystkie 
wymogi zwi zane z nape nianiem, p ukaniem i 
odpowietrzaniem nowoczesnych elektronicznych 
systemów hamulcowych. Zmienne ustawianie ci nienia 
jest dost pne w zakresie od 0,4 do 3,5 barów i 
dotyczywszystkichzakresów ci nieniowych wiod cych 
producentów samochodów. Ci nienie robocze ustawia si
regulatorem obrotowym na dane ci nienie robocze i 
mo na je skontrolowa  manometrem klasy 1.6  .

Dzisiejsze p yny hamulcowe o niskiej lepko ci stawiaj  
wysoki wymogi dla bezpiecznego dzia ania urz dzenia do 
nape niania i odpowietrzania hamulców, przy czym 
szczególny nacisk k adzie si  na projektowanie ATE FB 
5e . Specjalna pompa wytwarza pulsuj cy przep yw 
cieczy, który wspomaga ca kowite p ukanie i 
odpowietrzanie uk adu hamulcowego. ATE FB 5e  
pracuje bezpo rednio z 5-litrowego naczynia ATE, które 
jest ustalane stabilnym mocowaniem w urz dzeniu.
Dzi ki temu mo na sko czy  z czasoch onnym 
przelewaniem p ynu hamulcowego. Lanca ss ca jest 
bezpiecznie utrzymywana w pojemniku przy u yciu 
gumowego sto ka uszczelniaj cego.

Poprzez ci g y nadzór ci nienia przy pustym pojemniku 
pompa t ocz ca jest wy czana  w ten sposób zostaje 
zapewnione, e powietrze nie mo e by  t oczone do 
uk adu hamulcowego. Praktyczne s  umieszczone z boku 
na ATE FB 5e  uchwyty w a nape niaj cego i kabla 
sieciowego, a tak e mocowania na trzy kró ce 
odpowietrzaj ce na tylnej ciance urz dzenia.

Kabel sieciowy do urz dzenia jest po czony z wtyczk  
urz dzenia ch odz cego (IEC 60320) i umo liwia w ten 
sposób szybk  wymian  kabla sieciowego przy 
uszkodzeniu kabli spe niaj cych wymogi krajowe. Du y 
uchwyt no ny wspomaga mobilno  urz dzenia.

rz dzenie ATE FB 5e  dostarczane jest z kró cem 
odpowietrzaj cym, nr: 20.

 

Zalety:

Zmienne ustawienie ci nienia 0,4-3,5 bar
Kompaktowa budowa
Wysoka wytrzyma o
Prosta obs uga
Odpowiednie do p ynów hamulcowych o niskiej 
lepko ci
Pulsuj cy przep yw p ynu hamulcowego

Zakres dostawy:

Kompletne urz dzenie
Instrukcja obs ugi
Króciec odpowietrzaj cy nr: 20 

Znak jako ci: CE

Numer katalogowy: 03.9302-1502.4
Krótki nr katalogowy: 740321
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Dane techniczne:

Zawarto  p ynu 
hamulcowego: 5 litrów

Zasilanie: 230 V ~ , 50 - 60 Hz

Wydajno  pompy: 24 ltr/h

Ci nienie robocze: 0,4-3,5 bar

Automatyczne wy czenie 
pompy:

przy ok. 9 mm poziomu 
p ynu w pojemniku

D ugo  kabla 
przy czeniowego: 5 m IEC

D ugo  w a 
nape niaj cego: 3,5 m

Wymiary:w x sz x d : 530 x 285 x 250 mm

Waga: 8,6 kg

Poziom ci nienia d wi ku: 66 dB(A)

 



Przyrz dy do odpowietrzania

© 2019 Continental Aftermarket GmbH 27

15 litrowe elektryczne 
urz dzenie do 
odpowietrzania - FB 15

Nowe ATE FB 15 jest elektrycznym urz dzeniem 
odpowietrzaj cym o pojemno ci 15 litrów i jest 
szczególnie mocno i solidnie wykonane. Za pomoc  
szerokiej gamy elementów doposa aj cych firmy ATE 
mo na odpowietrza  i wymienia  p yn we wszystkich 
systemach hydraulicznych hamulcowych i sprz g owych, 
zarówno ABS, EDS jak i ESP. Pompa przyrz du ATE FB 
15 jest tak wydajna e umo liwia doskonale prac  przy 
samochodach ci arowych. Ponadto w prosty sposób 
mo na sprawdzi  szczelno  uk adu sprz g owego czy 
hamulcowego. rz dzenie ATE FB 15 mo e by  
obs ugiwane przez jedn  osob .

Szczególna zaleta ATE FB 15 jest jego uniwersalny
charakter pozwalaj cy na prac  równie  poza 
warsztatem.
Du e ko a i wygodny uchwyt u atwiaj  przemieszczanie 
urz dzenia w ka dych warunkach. Zarówno dla w a 
nape niaj cego jak i kabla oraz dla nak adek 
odpowietrzaj cych przygotowano praktyczne uchwyty na 
przyrz dzie. Przejrzyste rozmieszczenie elementów 
obs ugi u atwia prac  z ATE FB 15. rz dzenie posiada 
wska nik poziomu nape nienia p ynem. Po dolaniu p ynu 
do urz dzenia nie ma potrzeby jego odpowietrzania w 
zwi zku z tym mo na dokonywa  tego równie  w trakcie 
pracy urz dzenia.
Zbyt ma a ilo  p ynu wy cza pomp  automatycznie i 
w cza sygna  ostrzegawczy, w ten sposób zapobiegane 
jest wtargni cie powietrza do uk adu hamulcowego. 
Ci nienie robocze jest ustawiane oraz zabezpieczone 
przed przypadkow  zmian  za pomoc  regulatora 
ci nienia, a mo liwo  odczytu i kontroli ci nienia daje 
nam zamocowany na ATE FB 15 manometr.
D ugo  w a nape niaj cego wynosi 3,5 metra i pozwala 
na swobodn  obs ug  uk adów hamulcowych.

Ponadto wszystkie materia y u yte w ATE FB 15 s  
oczywi cie odporne na dzia anie p ynu hamulcowego.

Zalety:

automatyczne wy czenie urz dzenia i sygna  
akustyczny w razie braku p ynu hamulcowego
szczególnie mocne wykonanie

Zakres dostawy:

urz dzenie kompletne
instrukcja obs ugi
adaptery do przy czenia przyrz du nale y zakupi  
osobno.

Znak jako ci: CE

Dane techniczne:

Zawarto  p ynu 
hamulcowego: 15 litrów

Zasilanie: 230 V ~ , 50-60 Hz

Wydajno  pompy: 1,3 l/min

Ci nienie robocze: 2 bary (0 do 3 bar 
mo liwo  ustawienia)

Automatyczne wy czenie 
pompy:

przy ok.9 mm poziomu 
p ynu

D ugo  kabla 
przy czeniowego: 4,20m

D ugo  w a 
nape niaj cego: 3,5 m

Wymiary:w x sz x d : 745 x 380 x 705 mm

Waga: 20,5 kg

Poziom ci nienia d wi ku: 66dB(A)

 

Numer katalogowy: 03.9302-1650.4
Krótki nr katalogowy: 740229
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15 litrowe elektyczne 
urz dzenie do 
odpowietrzania - FB 15 do 
oleju mineralnego

Nowe ATE FB 15 jest elektrycznym urz dzeniem 
odpowietrzaj cym o pojemno ci 15 litrów do 
zastosowania z olejem mineralnym. ATE FB 15 jest 
szczególnie mocno i solidnie wykonane. Pompa 
przyrz du ATE FB 15 jest tak wydajna e mo na 
odpowietrza  i wymienia  p yn we wszystkich systemach 
hydraulicznych hamulcowych i sprz g owych, zarówno 
ABS, EDS jak i ESP ponadto urz dzenie to znakomicie 
znajduje zastosowanie w hydraulice pojazdów 
ci arowych np. sterowaniu skrzyni biegów. Przy pomocy 
ATE FB 15 w bardzo prosty sposób mo na równie  
sprawdzi  szczelno  uk adu sprz g owego czy 
hamulcowego. Do stosowania ATE FB 15 z olejami 
mineralnymi przygotowano specjalny zestaw 
doposa enia. rz dzenie ATE FB 15 mo e by
obs ugiwane przez jedn  osob .
Szczególn  zalet  ATE FB 15 jest jego uniwersalny 
charakter pozwalaj cy na prac  równie  poza 
warsztatem.

Du e ko a i wygodny uchwyt u atwiaj  jego 
przemieszczanie. Zarówno dla w a nape niaj cego jak i 
kabla oraz dla nak adek odpowietrzaj cych przygotowano 
praktyczne uchwyty na przyrz dzie. Przejrzyste 
rozmieszczenie elementów obs ugi w górnej cz ci 
urz dzenia ulatwia prac  z ATE FB 15. rz dzenie 
posiada wska nik poziomu p ynu. Po dolaniu p ynu do 
urz dzenia nie ma potrzeby jego odpowietrzania w 
zwi zku z tym mo na dokonywa  tego równie  w trakcie 
pracy urz dzenia. W wypadku zbyt niskiego poziomu 
p ynu rozlega si  sygna  ostrzegawczy a pompa zostaje 
automatycznie wy czona, dzi ki czemu nie nast puje 
wpompowanie powietrza do uk adu hamulcowego.

Ci nienie robocze jest ustawiane oraz zabezpieczone 
przed przypadkow  zmian  przy pomocy regulatora 
ci nienia, a mo liwo  odczytu i kontroli ci nienia daje 
nam zamocowany na ATE FB 15 manometr. D ugo  
w a nape niaj cego wynosi 3,5 metra i wystarcza na 
swobodn  obs ug  uk adów hamulcowych. Ponadto 
wszystkie materia y u yte w ATE FB 15 s  odporne na 
dzia anie oleju mineralnego.

Zalety:

automatyczne wy czenie urz dzenia i sygna  
akustyczny w razie braku p ynu hamulcowego
szczególnie stabilne i mocne wykonanie

Zakres dostawy:

urz dzenie kompletne
instrukcja obs ugi
adaptery do przy czenia przyrz du nale y zakupi  
osobno

Znak jako ci: CE

Realizacja: Do oleju mineralnego

Dane techniczne:

Zawarto  p ynu 
hamulcowego: 15 litrów

Zasilanie: 230 V ~ , 50-60 Hz

Wydajno  pompy: 1,3 l/min

Ci nienie robocze: 2 bary (0 do 3 bar 
mo liwo  nastawienia)

Automatyczne wy czenie 
pompy:

przy ok.9 mm poziomu 
p ynu

D ugo  kabla 
przy czeniowego: 4,20 m

D ugo  w a 
nape niajacego: 3,5 m

Wymiary:w x sz x d : 745 x 380 x 705 mm

Waga: 20,5 kg

Poziom ci nienia d wi ku: 66dB(A)

 

Numer katalogowy: 03.9302-1660.4
Krótki nr katalogowy: 740231
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30 l elektryczne urz dzenie 
odpowietrzaj ce uk ady 
hamulcowe 
FB 30 EDR

Wymiana p ynu hamulcowego w nowoczesnych 
samochodach z elektronicznym systemem hamulcowym 
wymaga zastosowania nowoczesnych urz dze  
serwisowych. Dzi ki innowacyjnej technologii 
"elektronicznej regulacji ci nienia" (ED ) ze zmiennymi i 
zdefiniowanymi poziomami ci nienia nowe urz dzenie 
ATE FB 30 wyznacza nowe standardy w ród urz dze  do 
nape niania i odpowietrzania hamulców. Centralnie 
ulokowane, ergonomiczne pole obs ugi pozwala na 
regulowanie pracy ATE FB 30 mi dzy zmiennymi a 
zdefiniowanymi poziomami ci nienia. Lampki 
sygnalizacyjne wskazuj  wybran  funkcj . Wszystkie 
funkcje s  przejrzy cie u o one na polu obs ugi.

Do nape niania, p ukania i odpowietrzania instalacji 
hamulcowej dost pne s  trzy poziomy ci nienia:  
0,4/1,0/2,2 bara.

Dodatkowo do dyspozycji jest funkcja ci nienia 
zmiennego w zakresie 0,4 3,5 bara.

Wybrany poziom ci nienia mo na przy tym kontrolowa  
za pomoc  manometru.

Wspó czesne p yny hamulcowe o niskim poziomie 
lepko ci stawiaj  urz dzeniom do nape niania i 
odpowietrzania hamulców wysokie wymagania.

Przy tworzeniu ATE FB 30 szczególn  wag  przy o ono 
do bezpiecznego funkcjonowania ze wszystkimi 
popularnymi p ynami hamulcowymi DOT3 i DOT4.

rz dzenie do nape niania i odpowietrzania ATE FB 30 
pracuje bezpo rednio z 5-, 20- i 30-litrowych pojemników 
na p yn hamulcowy, które s  bezpiecznie montowane za 
pomoc  pa ka. Koniec z czasoch onnym przelewaniem 
p ynu hamulcowego. Oprócz pojemników na p yn 
hamulcowy ATE mo na stosowa  równie  inne dost pne 
na rynku pojemniki. Specjalny uchwyt zapewnia 
bezpieczne zamocowanie lancy ss cej w pojemniku. 
Gumowy sto ek uszczelniaj cy zintegrowany z zaworem 
odpowietrzaj cym dopuszcza do pojemnika powietrze 
tylko wówczas, gdy p yn hamulcowy jest pobierany. 
Pozwala to zapobiec niekontrolowanemu dop ywowi 
powietrza do pojemnika. Gdy pojemnik na p yn 
hamulcowy jest pusty, urz dzenie ATE FB 30 zostaje 
automatycznie wy czone, co zapewnia, e do instalacji 
hamulcowej nie jest wt aczane powietrze. O konieczno ci 
zmiany pojemnika informuje wyra ny sygna  d wi kowy i 
lampka sygnalizacyjna. Z boku ATE FB 30 umieszczone 
s  praktyczne uchwyty na w  nape niaj cy i kabel 
sieciowy, a po ka dej stronie po trzy uchwyty na nak adki 
odpowietrzaj ce. Na urz dzeniu znajduje si  praktyczna 
taca do odk adania niewielkich cz ci i narz dzi. Du e 
ko a z ty u w po czeniu z ergonomicznym uchwytem 
zapewniaj  wygodne i bezpieczne ustawianie ATE FB 30. 

rz dzenie ATE FB 30 jest dostarczane z nak adk  
odpowietrzaj c  nr: 20 (nak adka europejska).

Numer katalogowy: 03.9302-3005.4
Krótki nr katalogowy: 740312
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Zalety:

Szybka i efektywna praca dzi ki sta ym poziomom 
ci nienia
Mo liwo  r cznego wyboru poziomu ci nienia w 
zale no ci od zastosowania w zakresie 0,4 3,5 bara
Dostosowane do wszystkich popularnych systemów 
hamulcowych i sprz gaj cych
Dostosowane do pracy ze wszystkimi typowymi 
warto ciami napi cia sieciowego
W dostawie dost pne ró ne krajowe kable sieciowe
Sta e ci nienie robocze dzi ki wykorzystaniu systemu 
elektronicznej regulacji ci nienia ED
Nadaje si  do p ynów hamulcowych o niskiej lepko ci
Mo liwo  stosowania ró nych pojemników na p yn 
hamulcowy
Automatyczne zatrzymanie pracy z sygna em 
ostrzegawczym przy pustym pojemniku
Lampki sygnalizacyjne wskazuj ce ró ne tryby pracy

chwyty na kabel sieciowy, w  nape niaj cy i sze  
nak adek odpowietrzaj cych

Zakres dostawy:

Kompletne urz dzenie (bez pojemnika z p ynem)
Kabel sieciowy z bezpiecznym wtykiem
Instrukcja obs ugi
Nak adka odpowietrzaj ca nr: 20 (nak adka 
europejska)

Znak jako ci: CE

Dane techniczne:

Ilo  p ynu: 5-30 ltr

Zasilanie: 100 - 240 V ~ ,50 - 60 Hz

Wydajno  pompy: 1,1 ltr /min

Stopnie ci nienia: 0,4 bar, 1,0 bar i 2,2 bar

Automatyczne 
wy czenie pompy:

przy ok. 9 mm poziomu 
p ynu w pojemniku

D ugo  kabla 
sieciowego: 5 m

D ugo  w a 
pod czeniowego: 3,5 m

Wymiary: 915 x 440 x 365 mm

Waga: 15,9 kg

Poziom ci nienia 
d wi ku: 66dB(A)

 



Przyrz dy do odpowietrzania

© 2019 Continental Aftermarket GmbH 31

Przyrz d do odpowietrzania 
hamulców 30 l FB 30 S z 
wbudowanym odsysaniem

Wymiana p ynu hamulcowego w nowoczesnych 
samochodach z elektronicznym systemem hamulcowym 
wymaga zastosowania nowoczesnych urz dze  
serwisowych. Dzi ki innowacyjnej technologii 
"elektronicznej regulacji ci nienia" (ED ) ze zmiennymi i 
zdefiniowanymi poziomami ci nienia oraz 
zintegrowanemu uk adowi odsysaj cemu nowe 
urz dzenie ATE FB 30S wyznacza nowe standardy w ród 
urz dze  do nape niania i odpowietrzania hamulców.

Centralnie ulokowane, ergonomiczne pole obs ugi 
pozwala na regulowanie pracy ATE FB 30S pomi dzy 
funkcj  odsysania i nape niania/odpowietrzania. Lampki 
sygnalizacyjne wskazuj  wybran  funkcj . Wszystkie 
funkcje s  przejrzy cie u o one na polu obs ugi.

Do nape niania, p ukania i odpowietrzania instalacji 
hamulcowej dost pne s  trzy poziomy ci nienia:  
0,4/1,0/2,2 bara. Dodatkowo do dyspozycji jest funkcja 
ci nienia zmiennego w zakresie 0,4 3,5 bara. Wybrany 
poziom ci nienia mo na przy tym kontrolowa  za pomoc  
manometru.

Wspó czesne p yny hamulcowe o niskim poziomie 
lepko ci stawiaj  urz dzeniom do nape niania i 
odpowietrzania hamulców wysokie wymagania. Przy 
tworzeniu ATE FB 30S szczególn  wag  przy o ono do 
bezpiecznego funkcjonowania z wszystkimi popularnymi 
p ynami hamulcowymi DOT3 i DOT4. rz dzenie do 
nape niania i odpowietrzania ATE FB 30S pracuje 
bezpo rednio z 5-, 20- i 30-litrowych pojemników na p yn 
hamulcowy, które s  bezpiecznie montowane za pomoc  
pa ka. Koniec z czasoch onnym przelewaniem p ynu 
hamulcowego. Oprócz pojemników na p yn hamulcowy 
ATE mo na stosowa  równie  inne dost pne na rynku 
pojemniki. Specjalny uchwyt zapewnia bezpieczne 
zamocowanie lancy ss cej w pojemniku. Gumowy sto ek 
uszczelniaj cy zintegrowany z zaworem 
odpowietrzaj cym dopuszcza do pojemnika powietrze 
tylko wówczas, gdy p yn hamulcowy jest pobierany. 
Pozwala to zapobiec niekontrolowanemu dop ywowi 
powietrza do pojemnika. Gdy pojemnik na p yn 
hamulcowy jest pusty, urz dzenie ATE FB 30S zostaje 
automatycznie wy czone, co zapewnia, e do instalacji 
hamulcowej nie jest wt aczane powietrze. O konieczno ci 
zmiany pojemnika informuje wyra ny sygna  d wi kowy i 
lampka sygnalizacyjna.

Profesjonalna wymiana p ynu hamulcowego obejmuje 
równie  czyszczenie zbiornika wyrównawczego. W tym 
celu stary, zabrudzony p yn hamulcowy jest odsysany ze 
zbiornika wyrównawczego. Do odsysania zu ytego p ynu 
hamulcowego wykorzystywana jest zintegrowana, 
niezale na i wyj tkowo trwa a pompa. Dzi ki 
rozci gaj cemu si  (ok. 3 metry) spiralnemu w owi i 
d ugiej lancy ss cej w prosty sposób mo na opró ni  
nawet trudno dost pne zbiorniki wyrównawcze. Filtr 
wbudowany w w  ss cy chroni pomp  ss c  przed 
grubszymi zanieczyszczeniami. Odessany p yn 
hamulcowy jest zbierany w przezroczystej butli zbiorczej 
o pojemno ci 2,2 litra. Butla ta jest dostosowana do 
systemu utylizacji ATE i dzi ki temu mo na j  bez 
problemu opró nia . Mo liwe jest równie  opró nianie 
butli w konwencjonalny sposób przez zakr tk .

Numer katalogowy: 03.9302-3015.4
Krótki nr katalogowy: 740313



Przyrz dy do odpowietrzania

32 © 2019 Continental Aftermarket GmbH

Z boku ATE FB 30S umieszczone s  praktyczne uchwyty 
na w  nape niaj cy i kabel sieciowy, a po ka dej stronie 
po trzy uchwyty na nak adki odpowietrzaj ce. Na 
urz dzeniu znajduje si  praktyczna taca do odk adania 
niewielkich cz ci i narz dzi. Du e ko a z ty u w 
po czeniu z ergonomicznym uchwytem zapewniaj  
wygodne i bezpieczne ustawianie ATE FB 30S.

Zalety:

Szybka i efektywna praca dzi ki sta ym poziomom 
ci nienia
Mo liwo  r cznego wyboru poziomu ci nienia w 
zale no ci od zastosowania w zakresie 0,4 3,5 bara
Dostosowane do wszystkich popularnych systemów 
hamulcowych i sprz gaj cych
Odsysanie zu ytego p ynu hamulcowego
Dostosowane do pracy z wszystkimi typowymi 
warto ciami napi cia sieciowego
W dostawie dost pne ró ne krajowe kable sieciowe
Sta e ci nienie robocze dzi ki wykorzystaniu systemu 
elektronicznej regulacji ci nienia ED
Nadaje si  do p ynów hamulcowych o niskiej lepko ci
Mo liwo  stosowania ró nych pojemników na p yn 
hamulcowy
 Automatyczne zatrzymanie pracy z sygna em 
ostrzegawczym przy pustym pojemniku
Lampki sygnalizacyjne wskazuj ce ró ne tryby pracy

chwyty na kabel sieciowy, w  nape niaj cy i sze  
nak adek odpowietrzaj cych

Zakres dostawy:

Kompletne urz dzenie cznie z butl  zbiorcz  (bez 
pojemnika nowego p ynu hamulcowego)
Instrukcja obs ugi
Nak adka odpowietrzaj ca nr: 20 (nak adka 
europejska)

Znak jako ci: CE

Dane techniczne:

Ilo  p ynu: 5-30 ltr

Zasilanie: 230 V ~, 50 - 60 Hz

Wydajno  pompy: 1,1 ltr /min

Wydatek pompki ss cej: oko o 1,0 l/min - 230 V ~ , 
50-60 Hz

Stopnie ci nienia: 0,4 bar, 1,0 bar i 2,2 bar

Automatyczne 
wy czenie pompy:

przy ok. 9 mm poziomu 
p ynu w pojemniku

D ugo  kabla 
sieciowego: 5 m

D ugo  w a 
pod czeniowego: 3,5 m

Wymiary: 915 x 475 x 380 mm

Waga: 16,8 kg

Poziom ci nienia 
d wi ku: 66dB(A)
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rz dzenie odpowietrzaj ce 
do hamulców FB 30 SR o 
poj. 30l ze zintegrowanym 
zespo em odsysaj cym

Wymiana p ynu hamulcowego w nowoczesnych 
samochodach z elektronicznym systemem hamulcowym 
wymaga zastosowania nowoczesnych urz dze  
serwisowych. Dzi ki innowacyjnej technologii 
"elektronicznej regulacji ci nienia" (ED ) ze zmiennymi i 
zdefiniowanymi poziomami ci nienia oraz 
zintegrowanemu uk adowi odsysaj cemu nowe 
urz dzenie ATE FB 30 S  wyznacza nowe standardy 
w ród urz dze  do nape niania i odpowietrzania 
hamulców.

Centralnie ulokowane, ergonomiczne pole obs ugi 
pozwala na regulowanie pracy ATE FB 30 S  mi dzy 
funkcj  odsysania i nape niania/odpowietrzania. Lampki 
sygnalizacyjne wskazuj  wybran  funkcj . Wszystkie 
funkcje s  przejrzy cie u o one na polu obs ugi.

Do nape niania, p ukania i odpowietrzania instalacji 
hamulcowej dost pne s  trzy poziomy ci nienia:  
0,4/1,0/2,2 bara. Dodatkowo do dyspozycji jest funkcja 
ci nienia zmiennego w zakresie 0,4 3,5 bara. Wybrany 
poziom ci nienia mo na przy tym kontrolowa  za pomoc  
manometru.

Wspó czesne p yny hamulcowe o niskim poziomie 
lepko ci stawiaj  urz dzeniom do nape niania i 
odpowietrzania hamulców wysokie wymagania. Przy 
tworzeniu ATE FB 30 S  szczególn  wag  przy o ono do 
bezpiecznego funkcjonowania ze wszystkimi popularnymi 
p ynami hamulcowymi DOT3 i DOT4. rz dzenie do 
nape niania i odpowietrzania ATE FB 30 S  pracuje 
bezpo rednio z 5-, 20- i 30-litrowych pojemników na p yn 
hamulcowy, które s  bezpiecznie montowane za pomoc  
pa ka. Koniec z czasoch onnym przelewaniem p ynu 
hamulcowego. Oprócz pojemników na p yn hamulcowy 
ATE mo na stosowa  równie  inne dost pne na rynku 
pojemniki. Specjalny uchwyt zapewnia bezpieczne 
zamocowanie lancy ss cej w pojemniku. Gumowy sto ek 
uszczelniaj cy zintegrowany z zaworem 
odpowietrzaj cym dopuszcza do pojemnika powietrze 
tylko wówczas, gdy p yn hamulcowy jest pobierany. 
Pozwala to zapobiec niekontrolowanemu dop ywowi 
powietrza do pojemnika. Gdy pojemnik na p yn 
hamulcowy jest pusty, urz dzenie ATE FB 30 S  zostaje 
automatycznie wy czone, co zapewnia, e do instalacji 
hamulcowej nie jest wt aczane powietrze. O konieczno ci 
zmiany pojemnika informuje wyra ny sygna  d wi kowy i 
lampka sygnalizacyjna.

Numer katalogowy: 03.9302-3025.4
Krótki nr katalogowy: 740314
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Profesjonalna wymiana p ynu hamulcowego obejmuje 
równie  czyszczenie zbiornika wyrównawczego. W tym 
celu stary, zabrudzony p yn hamulcowy jest odsysany ze 
zbiornika wyrównawczego. Do odsysania zu ytego p ynu 
hamulcowego wykorzystywana jest zintegrowana, 
niezale na i wyj tkowo trwa a pompa. Dzi ki 
rozci gaj cemu si  (ok. 3 metry) spiralnemu w owi i 
d ugiej lancy ss cej w prosty sposób mo na opró ni  
nawet trudno dost pne zbiorniki wyrównawcze. Filtr 
wbudowany w w  ss cy chroni pomp  ss c  przed 
grubszymi zanieczyszczeniami. Odessany p yn 
hamulcowy jest zbierany w przezroczystej butli zbiorczej 
o pojemno ci 2,2 litra. Butla ta jest dostosowana do 
systemu utylizacji ATE i dzi ki temu mo na j  bez 
problemu opró nia . Mo liwe jest równie  opró nianie 
butli w konwencjonalny sposób przez zakr tk .

Specjalna p yta podstawy zapobiega nie adnym rysom 
powodowanym przez pojemnik p ynu hamulcowego.
Z boku ATE FB 30 S  umieszczone s  praktyczne 
uchwyty na w  nape niaj cy i kabel sieciowy, a po 
ka dej stronie po trzy uchwyty na nak adki 
odpowietrzaj ce. Na urz dzeniu znajduje si  praktyczna 
taca do odk adania niewielkich cz ci i narz dzi. Du e 
ko a z przodu oraz ko a samonastawne z ty u w 
po czeniu z ergonomicznym uchwytem zapewniaj  
wygodne i bezpieczne ustawianie urz dzenia ATE FB 30 
S , równie  z pe nym 30-litrowym pojemnikiem. 

rz dzenie ATE FB 30 S  dostarczane jest z nak adk  
odpowietrzaj c  nr 20 (nak adka europejska).

Zalety:

Szybka i efektywna praca dzi ki sta ym poziomom 
ci nienia
Mo liwo  r cznego wyboru poziomu ci nienia w 
zale no ci od zastosowania w zakresie 0,4 3,5 bara
Dostosowane do wszystkich popularnych systemów 
hamulcowych i sprz gaj cych
Odsysanie zu ytego p ynu hamulcowego
Dostosowane do pracy z wszystkimi typowymi 
warto ciami napi cia sieciowego
W dostawie dost pne ró ne krajowe kable sieciowe
Sta e ci nienie robocze dzi ki wykorzystaniu systemu 
elektronicznej regulacji ci nienia ED
Nadaje si  do p ynów hamulcowych o niskiej lepko ci
Mo liwo  stosowania ró nych pojemników na p yn 
hamulcowy
 P yta podstawy chroni ca przed rysami
Automatyczne zatrzymanie pracy z sygna em 
ostrzegawczym przy pustym pojemniku
Lampki sygnalizacyjne wskazuj ce ró ne tryby pracy

chwyty na kabel sieciowy, w  nape niaj cy i sze  
nak adek odpowietrzaj cych
Cztery ko a, z czego dwa samonastawne

Zakres dostawy:

Kompletne urz dzenie cznie z butl  zbiorcz  (bez 
pojemnika nowego p ynu hamulcowego)
Instrukcja obs ugi
Kabel sieciowy z bezpiecznym wtykiem
Nak adka odpowietrzaj ca nr: 20 (nak adka 
europejska)

Znak jako ci: CE
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Dane techniczne:

Ilo  p ynu: 5-30 ltr

Zasilanie: 100-240 V ~, 50 - 60 Hz

Wydajno  pompy: oko o 1,1 ltr /min

Wydatek pompki ss cej: oko o 1,0 l/min - 230 V ~ , 
50-60 Hz

Stopnie ci nienia: 0,4 bar, 1,0 bar i 2,2 bar

Automatyczne 
wy czenie pompy:

przy ok. 9 mm poziomu 
p ynu w pojemniku

D ugo  kabla 
sieciowego: 5 m

D ugo  w a 
pod czeniowego: 3,5 m

Wymiary: 915 x 475 x 380 mm

Waga: 16,9 kg

Poziom ci nienia 
d wi ku: 66dB(A)
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5 litrowe pneumatyczne 
urz dzenie do 
odpowietrzania - FB 5p

Nowe ATE FB 5p jest pneumatycznym urz dzeniem 
odpowietrzaj cym o pojemno ci pi ciu litrów i stanowi 
korzystn  cenowo alternatyw  do elektrycznych urz dze  
odpowietrzaj cych ATE. Za pomoc  szerokiej gamy 
elementów doposa enia ATE mo na odpowietrza , 
p uka  i wymienia  p yn we wszystkich systemach 
hydraulicznych hamulcowych i sprz g owych, zarówno 
ABS, EDS i ESP. Ponadto w prosty sposób mo na 
sprawdzi  szczelno  uk adu sprz g owego czy 
hamulcowego. rz dzenie ATE FB 5p mo e by  
obs ugiwane przez jedn  osob .
Szczególn  zalet  ATE FB 5p jest jego uniwersalny 
charakter pozwalaj cy na prac  równie  poza 
warsztatem.

rz dzenie ATE FB 5p pracuje na zasadzie izolacji 
mediów tzn. p yn jest oddzielony od powietrza membran , 
tak aby powietrze nigdy nie dosta o si  do uk adu 
hamulcowego. ednorazowe nape nienie ci nieniem 
pozwala na obs ug  pi ciu litrów p ynu hamulcowego. 
Ci nienie robocze ( ci nienie kóre wt acza nowy p yn do 
uk adu) mo na nastawi  i wygodnie odczyta  z 
manometru na przyrz dzie. D ugo  w a nape niaj cego 
wynosi 3,5 metra i wystarcza na swobodn  obs ug  
wszystkich uk adów hamulcowych.

Ponadto wszystkie materia y u yte w ATE FB 5p s  
odporne na dzia anie p ynu hamulcowego.

Zalety:

urz dzenie niezale ne od sieci elektrycznej
mobilne zastosowanie po nape nieniu
izolacja mediów zapobiega wtargni ciu powietrza do 
uk adu hamulcowego nawet gdy zbiornik jest pusty
bardzo solidne wykonanie
urz dzenie korzystne cenowo

Zakres dostawy:

urz dzenie kompletne
za wiadczenie o odporno ci na ci nienie
instrukcja obs ugi
adaptery do pod czenia urz dzenia na zbiorniczek 
wyrównawczy nale y zakupi  osobno

Dane techniczne:

Zawarto  p ynu 
hamulcowego: 5 litrów

Ci nienie urz dzenia 
(pneumatyczne) : 6,5 barów

Ci nienie robocze p ynu 
hamulcowego:

2 bary (0 do 3 bar 
mo liwo  ustawienia)

D ugo  w a 
nape niajacego: 3,5 m

Wysoko : 510 mm

rednica: 310 mm

Waga: 10 kg

 

Numer katalogowy: 03.9302-1350.4
Krótki nr katalogowy: 740230
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Standardowy kabel sieciowy

Kabel sieciowy wyposa ono we wtyczk  zgodnie z CEE 
7/4 (wtyczka Schuko) i z cze elektryczne wg IEC-60320 
C13. Wtyczka Schuko pasuje do wszystkich popularnych 
gniazdek w Europie.

Nasadka sprz gaj ca przeznaczona do pracy na zimno 
jest wyposa ona w bezpiecznik, który blokuje sprz g po 
po czeniu z wtyczk  przeznaczon  do pracy na zimno. 
Skutecznie zapobiega to niezamierzonemu zerwaniu 
po czenia.

Dane techniczne:

D ugo  kabla: 4,5 m

 

Kabel sieciowy Szwajcaria

D ugo  kabla: 4,5 m

Numer katalogowy 03.9302-9202.2

Krótki nr katalogowy 740299

Kabel sieciowy UK

D ugo  kabla: 4,5 m

Numer katalogowy 03.9302-9203.2

Krótki nr katalogowy 740300

Nak adki odpowietrzaj ce - 
zestaw (Standard)

Zestaw adapterów ATE na zbiorniczek wyrównawczy 
zawiera pi  najwa niejszych adapterów standardowych 
jak i dodatkowy w  do odpowietrzania w odwrotnym 
kierunku. Nak adki tego zestawu pasuj  do wi krzo ci 
marek pojazdów.
W przejrzysty sposób przechowywane w praktycznej 
walizeczce, s  one w ka dej chwili gotowe do u ycia.

Zalety:

pi  najwa niejszych adapterów standardowych w 
jednym zestawie
przejrzysty sposób przechowywania w praktycznej 
walizeczce

Zakres dostawy:

Walizka
Adaptery:
Nr. 50S = 03.9302-0927.2 / 740120
Nr. 55A = 03.9302-0906.2 / 740097
Dodatkowy w :
Nr. 67 = 03.9302-0704.2 / 740012
Pistolet nape niaj cy:
03.9302-0795.2 / 740085

 

Numer katalogowy: 03.9302-9201.2
Krótki nr katalogowy: 740298

Numer katalogowy: 03.9302-0800.3
Krótki nr katalogowy: 740271
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Nak adki odpowietrzaj ce - 
zestaw (Plus)

Zestaw adapterów ATE na zbiorniczek wyrównawczy 
zawiera cztery najwa niejszych adapterów do pojazdów 
azjatyckich jak. Nak adki tego zestawu pasuj  do 
wi krzo ci marek pojazdów azjatyckich. W przejrzysty 
sposób przechowywane w praktycznej walizeczce, s  one 
w ka dej chwili gotowe do u ycia.

Zalety:

Cztery najwa niejszych nak adek odpowietrzaj cych 
do pojazdów azjatyckich jak i dodatkowy za lepka do 
zbiorniczka wyrównawczego.

Zakres dostawy:

Walizka
Adaptery:
Nr. 31A = 03.9302-0935.2 / 740285 
Nr. 61A = 03.9302-0923.2 / 740116 
Nr. 77A = 03.9302-0938.2 / 740220 
Nr. 86A = 03.9302-0946.2 / 740235
Za lepka do zbiorniczka wyrównawczego:
Nr. 67 = 03.9302-0784.2 / 740071

 

Zestaw doposa aj cy do 
oleju mineralnego

Zestaw doposa aj cy do oleju mineralnego w po czeniu 
z urz dzeniem odpowietrzaj cym ATE FB 15 s u y do 
odpowietrzania i nape niania systemów na bazie oleju 
mineralnego. Wszyskie elementy zestawu s  specjalnie 
przygotowane do pracy z olejem mineralnym i tym samym 
odporne na jego dzia anie. Adapter odpowietrzaj cy 
wyposa ony jest w gwint o rednicy 45 mm. Za pomoc  
dodatkowego w a, urz dzenie odpowietrzaj ce mo na 
pod czy  do uk adu w celu odpowietrzania w odwrotnym 
kierunku. Pistolet umo liwia czyste i wygodne dope nienie 
zbiorniczka wyrównawczego p ynem. Zarówno do 
adaptera odpowietrzaj cego jak i pistoletu do czono 
zapasowe uszczelki.

Zakres dostawy:

adapter odpowietrzaj cy z gwintem 45 mm
pistolet nape niaj cy
dodatkowy w
uszczelka zapasowa do adaptera
uszczelka zapasowa pistoletu nape niaj cego

 

Numer katalogowy: 03.9302-0802.3
Krótki nr katalogowy: 740296

Numer katalogowy: 03.9302-0720.3
Krótki nr katalogowy: 740232
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Dodatkowy w Do pod czenia urz dze  odpowietrzaj cych do zaworu 
odpowietrzaj cego systemów np. sprz g a 
hydraulicznego, w których konieczne jest odpowietrzanie 
w odwrotnym kierunku.

 

Adapter ATE 90  z w em 
odpowietrzaj cym

W  odpowietrzaj cy ATE 90° to praktyczne narz dzie do 
odpowietrzania w ciasnych przestrzeniach. Dzi ki krótkiej 
konstrukcji adapter wystaje jedynie na 19 mm i umo liwia 
tym samym usuni cie p ynu hamulcowego nawet w 
bardzo trudno dost pnych miejscach.

Zalety: Bez prze amywania w a.

Zakres dostawy: Adapter z obejm  zaciskow  2-uszn  i 
w em  w pe ni zmontowany.

 

Adapter ATE 90  cz  zapasowa

Numer katalogowy 03.9302-0540.1

Krótki nr katalogowy 750013

Numer katalogowy: 03.9302-0704.2
Krótki nr katalogowy: 740012

Numer katalogowy: 03.9302-0541.3
Krótki nr katalogowy: 750014
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W  odpowietrzaj cy W  odpowietrzaj cy ATE stanowi cz  zamienn  do 
butelki zbieraj cej ATE 03.9302-1424.2 i zbiornika 
zbieraj cego p yn 03.9302-0516.2

Dane techniczne:

D ugo : 700 mm

 

Butelka zbieraj ca Butelka zbieraj ca ATE s u y do zbierania starego p ynu 
hamulcowego podczas wymiany p ynu lub odpowietrzania 
uk adu hamulcowego. Wyposa ona jest ona w 
przezroczysty, elastyczny w  silikonowy. Dzi ki któremu 
mo liwe jest pewne i szczelne pod czenie do zaworów 
odpowietrzaj cych o ró nej rednicy.
Przejrzysto  butelki i dobrze czytelna skala u atwiaj  
kontrol  ilo ci i jako ci p ynu.

Dane techniczne:

Zawarto : 2,2 litra

 

Numer katalogowy: 03.9302-0538.1
Krótki nr katalogowy: 750008

Numer katalogowy: 03.9302-1424.2
Krótki nr katalogowy: 740151
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Pistolet nape niaj cy Pistolet nape niaj cy ATE s u y do nape niania 
zbiorniczka wyrównawczego za pomoc  przyrz du do 
odpowietrzania uk adów hamulcowych. Wygodna 
d wignia pozwala dok adnie dozowa  ilo  p ynu.
Nawet najgorzej dost pne zbiorniczki zostaj  atwo, 
czysto i precyzyjnie nape niane.

Zalety:

wygodne uruchamianie d wigni umo liwia precyzyjne 
nape nianie zbiorniczków
czyste i dok adne dozowanie
bez przelewania p ynu z puszki

 

Odsysacz Odsysacz ATE s u y do odsysania p ynu ze zbiornika 
wyrównawczego.

Przed wymian  p ynu hamulcowego lub odpowietrzeniem 
uk adu nale y odessa  stary p yn, aby zanieczyszczenia 
nie dosta y sie g biej do systemu. Po wymianie p ynu lub 
po odpowietrzeniu odessa  p yn do poziomu "MA ".

 

Butelka odsysaj ca Butelka odsysaj ca ATE s u y do odsysania p ynu ze 
zbiornika wyrównawczego. Przed wymian  p ynu 
hamulcowego lub odpowietrzeniem uk adu nale y 
odessa  stary p yn, aby w czasie odpowietrzania 
zanieczyszczenia nie dosta y si  g biej do systemu. Po
wymianie p ynu lub po odpowietrzeniu odessa  p yn do 
poziomu "MAX".

Dane techniczne:

pojemno  : 0,5 litra

 

Numer katalogowy: 03.9302-0792.2
Krótki nr katalogowy: 740323

Numer katalogowy: 03.9314-5900.3
Krótki nr katalogowy: 760068

Numer katalogowy: 03.9314-5910.3
Krótki nr katalogowy: 760069
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Klucze odpowietrzaj ce - 
zestaw

Zestaw kluczy odpowietrzaj cych ATE do luzowania i 
dokr cania wszystkich popularnych zaworów 
odpowietrzaj cych.
Zestaw kluczy ATE gwarantuje niezmiernie precyzyjne 
obj cie zaworów odpowietrzaj cych, tak e nawet 
najmocniej trzymaj ce zawory mog  by  odkr cone bez 
ich uszkodzenia. S  to kombinowane klucze p askie/ 
oczkowe ze specjalnie wzmocnionymi sze ciok tnymi 
oczkami, zakrzywionymi o 10 stopni, zapewniaj c 
wygodn  prac  w ka dych warunkach.

Zalety:

realizacja oczka klucza w wersji sze ciok tnej 
zapobiega uszkodzeniu zaworu

Zakres dostawy:

sze  kluczy o rozmiarach: 7, 8, 9,11, 12 i 14 mm
etui do uporz dkowanego przechowywania

 

Numer katalogowy: 03.9314-1500.3
Krótki nr katalogowy: 760041



Przyrz dy do odpowietrzania

© 2019 Continental Aftermarket GmbH 43

Specjalny zestaw kluczy 
odpowietrzaj cych

Specjalistyczny zestaw ATE kluczy odpowietrzaj cych 
sk ada si  ze specjalnie uformowanych kluczy 
oczkowych. 
Dzi ki krótkiemu i d ugiemu wygi ciu ramienia oczka, 
umo liwiaj  one wygodne otwieranie i zamykanie 
zaworów odpowietrzaj cych bez potrzeby demonta u kó . 
Specjalistyczne klucze ATE posiadaj  oczka w formie 
szeciok tnej. Tym samym gwarantuj  one bezpieczne 
pod czenie do zaworów odpowietrzaj cych, bez ich 
uszkodzenia.

Zalety:

dzi ki krótkiemu i d ugiemu ramieniu oczka mo liwe 
zastosowanie bez demonta u kó .
szeciok tna wersja do bezpiecznego zastosowania 
bez zagro enia uszkodzenia zaworu 
odpowietrzaj cego.

Zakres dostawy:

pi  kluczy o wielko ciach: 7, 8, 9, 10 i 11 mm

 

Nasadka Nasadka ATE pozwala na nape nianie urz dze  
odpowietrzaj cych p ynem bezpo rednio z pojemników 5 i 
20 litrowych z p ynami hamulcowymi ATE. Przy urzyciu 
nasadki ATE zb dne s  wszystkie inne pomoce jak lejki 
itp.

Zalety:

proste i czyste nape nianie urz dze  
odpowietrzaj cych ATE
nie ma potrzeby stosowania dodatkowych pomocy

 

Numer katalogowy: 03.9314-1510.3
Krótki nr katalogowy: 760103

Numer katalogowy: 03.9314-5940.3
Krótki nr katalogowy: 760070
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Kran do beczki z p ynem 
hamulcowym

Kran ATE do beczki z p ynem hamulcowym s u y do 
pobierania p ynu z beczek ATE 30, 60 i 200- litrowych. 
W  o d ugo ci 700 mm umo liwia bezpo rednie 
nape nianie urz dze  odpowietrzaj cych ATE. Zawór 
kranu zapewnia szczelne zamkni cie beczki po poborze 
p ynu.

 

Kurek wylotowy pojemnika

Kurek wylotowy pojemnika ATE umo liwia czyste 
i dok adne przelewanie p ynu hamulcowego z pojemników 
ATE 5 l i ATE 20 l.

Kurek odcinaj cy gwarantuje pewne i szczelne 
zamkni cie pojemnika po pobraniu p ynu hamulcowego.

 

Numer katalogowy: 03.9314-5950.3
Krótki nr katalogowy: 760071

Numer katalogowy: 03.9314-5960.3
Krótki nr katalogowy: 760153
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Urz dzenia do utylizacji 
p ynu hamulcowego System 
220

Zu yty p yn hamulcowy podlega utylizacji korzystniejszej 
cenowo tylko gdy nie jest on wymieszany z innymi 
p ynami. Dlatego konieczne jest jego przechowywanie w 
osobnych, szczelnie zamkni tych pojemnikach. To 
umo liwia nam najlepiej system 224 ATE. Sk ada si  on z 
czterech dwulitrowych butli zbieraj cych i beczki zbiorczej 
o pojemno ci 220 litrów.

Butle zbieraj ce s  z tworzywa sztucznego i posiadaj  
stabilne w yki sylikonowe do pod czenia na zawór 
odpowietrzaj cy. Du a pojemno  butli pozwala na 
wielokrotne odpowietrzanie uk adu lub zmian  p ynu 
hamulcowego bez konieczno ci ka dorazowego jej 
opró niania.
Dzi ki zaworkom w denkach butli zbieraj cych, 
opró niamy pe n  butl  bardzo prosto i czysto poprzez 
nasadzenie jej na szybkoz czk  220 litrowego zbiornika 
do przechowywania p ynu. Po zape nieniu zbiornika do 
przechowywania, oddajemy stary p yn w czystym, 
niewymieszanym stanie do utylizacji.
Cztery butle zbieraj ce p yn mog  w du ych warsztatach 
obs u y  jednocze nie cztery pojazdy.

Zalety:

zu yty p yn hamulcowy mo e by  poddany przeróbce 
jako dobro gospodarcze
redukcja kosztów utylizacji
proste opró nianie butli zbieraj cej
ochrona rodowiska

Zakres dostawy:

220 litrowa beczka zbiorcza
butla zbieraj ca (dwulitrowe)

 

Zakr tka do zbiornika do 
utylizacji z cznikiem

Zakr tka do zbiornika z szybkoz czk  ATE umo liwia 
adaptacj  podwójnych i poczwórnych przy czy do 
zlewania p ynu do zbiornika zbiorczego na p yn 
hamulcowy ATE.

Dane techniczne:

rednica zew.: 69,5 mm

 

Numer katalogowy: 03.9302-0504.3
Krótki nr katalogowy: 750001

Numer katalogowy: 03.9302-0522.1
Krótki nr katalogowy: 750011
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Urz dzenia do utylizacji 
p ynu hamulcowego System 
222

Zu yty p yn hamulcowy podlega utylizacji korzystniejszej 
cenowo tylko gdy nie jest on wymieszany z innymi 
p ynami. Dlatego konieczne jest jego przechowywanie w 
osobnych, szczelnie zamkni tych pojemnikach. To 
umo liwia nam najlepiej system 222 ATE. Sk ada si  on z 
dwóch dwulitrowych butli zbieraj cych i beczki zbiorczej o 
pojemno ci 220 litrów.Butle zbieraj ce s  z tworzywa 
sztucznego i posiadaj  stabilne w yki sylikonowe do 
pod czenia na zawór odpowietrzaj cy. Du a pojemno  
butli pozwala na wielokrotne odpowietrzanie uk adu lub 
zmian  p ynu hamulcowego bez konieczno ci 
ka dorazowego jej opró niania.
Dzi ki zaworkom w denkach butli zbieraj cych, 
opró niamy pe n  butl  bardzo prosto i czysto poprzez 
nasadzenie jej na szybkoz czk  220 litrowego zbiornika 
do przechowywania p ynu. Po zape nieniu zbiornika do 
przechowywania, oddajemy stary p yn w czystym, 
niewymieszanym stanie do utylizacji.
Dwie butle zbieraj ce p yn mog  obs u y  jednocze nie 
dwa pojazdy.

Zalety:

obs uga dwóch pojazdów jednocze nie
zu yty p yn hamulcowy mo e by  poddany przeróbce 
jako dobro gospodarcze
redukcja kosztów utylizacji
ochrona rodowiska

Zakres dostawy:

220 litrowa beczka zbiorcza
2 butle zbieraj ce (dwulitrowe)
2-stronna z czka do spuszczania p ynu

 

 

2-przy cza do zlewania 
p ynu hamulcowego

Cz  zamienna do systemu utylizacji p ynu 
hamulcowego ATE system 222
Doposa enie systemu 220 na dwie butle zbieraj ce.

Zalety:

umo liwia jednoczesne pod czenie do zbiornika 220 
litrowego i opró nienie dwóch butli zbieraj cych ATE

 

Numer katalogowy: 03.9302-0506.3
Krótki nr katalogowy: 750002

Numer katalogowy: 03.9302-0521.2
Krótki nr katalogowy: 750007
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Urz dzenia do utylizacji 
p ynu hamulcowego System 
224

Zu yty p yn hamulcowy podlega utylizacji korzystniejszej 
cenowo tylko gdy nie jest on wymieszany z innymi 
p ynami. Dlatego konieczne jest jego przechowywanie w 
osobnych, szczelnie zamkni tych pojemnikach. To 
umo liwia nam najlepiej system 224 ATE. Sk ada si  on z 
czterech butli zbieraj cych a 2,2 litry i beczki zbiorczej o 
pojemno ci 220 litrów.Butle zbieraj ce s  z tworzywa 
sztucznego i posiadaj  stabilne w yki sylikonowe do 
pod czenia na zawór odpowietrzaj cy. Du a pojemno  
butli pozwala na wielokrotne odpowietrzanie uk adu lub 
zmian  p ynu hamulcowego bez konieczno ci 
ka dorazowego jej opró niania.Dzi ki zaworkom w 
denkach butli zbieraj cych, opró niamy pe n  butl  
bardzo prosto i czysto poprzez nasadzenie jej na 
szybkoz czk  220 litrowego zbiornika do 
przechowywania p ynu. Po zape nieniu zbiornika do 
przechowywania, oddajemy stary p yn w czystym, 
niewymieszanym stanie do utylizacji. Cztery butle 
zbieraj ce p yn mog  w du ych warsztatach obs u y  
jednocze nie cztery pojazdy.

Zalety:

jednoczesna obs uga czterech pojazdów, 
zastosowanie w du ych warsztatach
zu yty p yn hamulcowy mo e by  poddany przeróbce 
jako dobro gospodarcze
redukcja kosztów utylizacji

Zakres dostawy:

220 litrowa beczka zbiorcza
4 butle zbieraj ce a 2,2 litry
4 przy cza do zlewania p ynu hamulcowego

 

 

 

Numer katalogowy: 03.9302-0508.3
Krótki nr katalogowy: 750003
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4-przy cza do zlewania 
p ynu hamulcowego

Cz  zamienna do systemu utylizacji p ynu ATE 224 , 
doposa enie systemu 220 lub 222 na 4 przy cza.

Zalety:

umo liwia jednoczesne pod czenie do zbiornika 220 
litrowego i opró nienie czterech butli zbieraj cych ATE

 

czterolitrowa butla 
zbieraj ca p yn

Cz  zamienna do wszystkich systemów utylizacji p ynu 
hamulcowego ATE.

Dane techniczne:

Zawarto : 2,2 litra

 

Numer katalogowy: 03.9302-0520.2
Krótki nr katalogowy: 750006

Numer katalogowy: 03.9302-0516.2
Krótki nr katalogowy: 750005
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220 litrowy zbiornik do 
p ynu hamulcowego.

Cz  zamienna do wszystkich systemów utylizacji p ynu 
hamulcowego ATE.

Dane techniczne:

Zawarto : 220 litra

 

Numer katalogowy: 03.9302-0514.2
Krótki nr katalogowy: 750004
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Wózek warsztatowy

Dzi ki nowemu wózkowi warsztatowemu ATE wszystkie 
narz dzia wykorzystywane w profesjonalnym serwisie 
hamulców s  zawsze pod r k . Wózek ma 7 szuflad, z 
których pi  jest wyposa onych w narz dzia do serwisu 
hamulców ATE, a dwie pozosta e pozostaj  do 
wykorzystania na inne przydatne narz dzia. By zapewni  
wygodne korzystanie z narz dzi, podzielono je szufladami 
tematycznie na narz dzia przeznaczone do czyszczenia, 
cofania, wyginania przewodów hamulcowych oraz 
pomiaru/monta u. Narz dzia ATE s  zawsze dost pne i 
na swoim miejscu dzi ki zastosowanym wk adkom 
piankowym. Dodatkow  zalet  wk adek jest to, e od razu 
wida  brak danego narz dzia. Stabilna powierzchnia 
robocza wózka umo liwia przeprowadzanie mniejszych 
prac bezpo rednio przy poje dzie.

 

Numer katalogowy: 03.9314-4940.4
Krótki nr katalogowy: 760201
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Wózek warsztatowy ATE, 
wk adka systemowa 1

Przy u yciu tej wk adki systemowej natychmiast dost pne 
s  wszystkie wa ne narz dzia do zawijania obrze y 
przewodów rurowych hamulców. Narz dzia ATE s  
zawsze dost pne i na swoim miejscu dzi ki 
zastosowanym wk adkom piankowym. Dodatkow  zalet  
wk adek jest to, e od razu wida  brak danego narz dzia.

Zakres dostawy:

03.9314-3000.3 Zestaw tulei monta owych
03.9310-0016.4 czne urz dzenie do zawijania 
obrze y
03.9310-0010-3 Ma y przecinak rurowy
03.9310-0021.3 ATE Narz dzie do usuwania 
zadziorów z rur
03.9310-0010.1 Narz dzie do gi cia rur hamulców
03.9314-0050.3 Zestaw wkr tów zderzakowych
03.9314-0100.3 Zestaw kluczy nasadowych z 
gniazdem sze ciok tnym z grzechotk  pier cieniow
03.9314-5972.3 ATE Lampa robocza LED
03.9314-4941.1 Wk adka pusta 342x519x35 mm

 

Wózek warsztatowy ATE, 
wk adka systemowa 2

Przy u yciu tej wk adki systemowej natychmiast dost pne 
s  wszystkie wa ne narz dzia do regulacji wstecznej. 
Narz dzia ATE s  zawsze dost pne i na swoim miejscu 
dzi ki zastosowanym wk adkom piankowym. Dodatkow  
zalet  wk adek jest to, e od razu wida  brak danego 
narz dzia.

Zakres dostawy:

03.9310-0060.3 Zacisk przewodu hamulcowego
03.9314-4950.3 rz dzenie do regulacji t oka
03.9314-4960.3 rz dzenie pneumatyczne do 
regulacji t oka, zestaw
(zawiera: pneumatyczne urz dzenie do regulacji 
wstecznej t oka 03.9314-4961.2, uniwersalny adapter 
2 pin 03.9314-4962.2, uniwersalny adapter 3 pin 
03.9314-4963.2)
03.9314-4942.1 wk adka pusta 342x519x35 mm

 

Numer katalogowy: 03.9314-4941.2
Krótki nr katalogowy: 760215

Numer katalogowy: 03.9314-4942.2
Krótki nr katalogowy: 760216
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Wózek warsztatowy ATE, 
wk adka systemowa 3

Przy u yciu tej wk adki systemowej natychmiast dost pne 
s  wszystkie wa ne narz dzia do czyszczenia. Narz dzia 
ATE s  zawsze dost pne i na swoim miejscu dzi ki 
zastosowanym wk adkom piankowym. Dodatkow  zalet  
wk adek jest to, e od razu wida  brak danego narz dzia.

Zalety:

03-9314-1320-3 Specjalna szczotka druciana
03.9314-1395.1 Szczotka do g adzenia ATE
03.9314-1396.1 Szczotka do g adzenia Lucas
03-9314-1300-3 Pilnik kana owy do zacisku hamulca
03.9314-1343.4 Zestaw do czyszczenia piast kó  2.1
03.9314-1370.4 Zestaw do czyszczenia piast kó  4
03.9314-4943.1 Wk adka pusta 342x519x35 mm

 

Wózek warsztatowy ATE, 
wk adka systemowa 4

Przy u yciu tej wk adki systemowej natychmiast dost pne 
s  wszystkie wa ne narz dzia do pomiarów. Narz dzia 
ATE s  zawsze dost pne i na swoim miejscu dzi ki 
zastosowanym wk adkom piankowym. Dodatkow  zalet  
wk adek jest to, e od razu wida  brak danego narz dzia.

Zakres dostawy:

03.9301-0200.1 Karta testowa do magnetycznych kó  
czujników
 03.9314-0011.3 Cyfrowa suwmiarka tarcz 
hamulcowych
 03.9304-0034.2 Zegar pomiarowy
03.9314-0019.2 Magnetyczny uchwyt zegara 
pomiarowego
03.9314-0022.1 Linia  poziomy
03.9314-5750.3 Zacisk spr ynowy hamulca
03.9309-0080.3 Linka hamulca ustalaj cego, zacisk 
spr ynowy
03.9309-0090.3 Zacisk monta owy spr ynowy
03.9314-4944.1 Wk adka pusta 342x519x35 mm

 

Numer katalogowy: 03.9314-4943.2
Krótki nr katalogowy: 760217

Numer katalogowy: 03.9314-4944.2
Krótki nr katalogowy: 760218
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Wózek warsztatowy ATE, 
wk adka systemowa 5

Przy u yciu tej wk adki systemowej natychmiast dost pne 
s  wszystkie wa ne narz dzia do monta u. Narz dzia 
ATE s  zawsze dost pne i na swoim miejscu dzi ki 
zastosowanym wk adkom piankowym. Dodatkow  zalet  
wk adek jest to, e od razu wida  brak danego narz dzia.

Zakres dostawy:

03.9309-0051.3 Narz dzie do monta u spr yn
03.9310-0050.3 Zestaw kluczy do przewodów 
hamulcowych
03.9314-1500.3 Zestaw kluczy odpowietrzaj cych
03.9312-0100.4 stalacz peda owy
03.9314-4945.1 Wk adka pusta 342x519x35 mm

 

Numer katalogowy: 03.9314-4945.2
Krótki nr katalogowy: 760219
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Pneumatyczny zestaw do 
cofania t oczków

Aby nie uszkodzi  mechanizmu nastawczego zacisku 
hamulcowego jednolitego (z osadzeniem typu pi ) ze
zintegrowanym hamulcem postojowym (typu kombi), 
podczas cofania t oczek nale y wielokrotnie naciska  
i jednocze nie obraca . Pneumatyczny zestaw do cofania 
t oczków hamulcowych idealnie nadaje si  do tej 
czynno ci. Dzi ki p ynnej regulacji wrzeciona przyrz d ten 
sprawdza si  w przypadku cofania zacisków z lewym
i prawym gwintem. Oba wymienne adaptery uniwersalne 
pasuj  do wszystkich powszechnie stosowanych modeli 
pojazdów. Pneumatyczny zestaw do cofania t oczków 
ATE umo liwia cofanie t oczków tak e w standardowych 
zaciskach jednolitych (z osadzeniem typu pi ).

Zalety:

Wygodna i szybka praca dzi ki wrzecionu 
pneumatycznemu
Automatyczne dopasowanie do ró nych skoków 
gwintów

uch obrotowy regulowany r cznie
Optymalne trzymanie dzi ki pokrytej gum  p ytce 
zapieraj cej
Uniwersalne zastosowanie
Dostosowane do zacisków z lewym i prawym gwintem
Dwa uniwersalne adaptery pasuj  do wszystkich 
powszechnie stosowanych typów zacisków 
hamulcowych
Do obracania i naciskania t oczków cylindra 
hamulcowego

Zakres dostawy:

Pneumatyczny zestaw do cofania (03.9314-4961.3)
Uniwersalny adapter dwustykowy (03.9314-4962.2)
Uniwersalny adapter trójstykowy (03.9314-4963.2)

Dane techniczne:

Uniwersalny adapter 2 Pin

rednica styku: 4 mm

Wysoko  styku: 3 mm

Odst p min. styku: 11,2 mm

Odst p maks. styku: 29,7 mm

Obudowa, rednica: 47 mm

Obudowa, wysoko : 10,5 mm

 

Numer katalogowy: 03.9314-4960.3
Krótki nr katalogowy: 760177
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Przyrz d do cofania 
t oczków

Podczas wycofania t oczków przy zaciskach ze 
zintegrowanym hamulcem r cznym ( typ kombi ) nie 
nale y w rzadnym wypadku wyciska  tloczka, gdy  
uszkodzi to mechanizm samonastawczy w zacisku. 
T oczek nale y naciska  i jednocze nie obraca . To 
umo liwia w a nie przyrz d do cofania t oczków ATE. 
Dziewi  wymiennych adapterów pozwala na obs ug  
wszystkich pojazdów. Ponadto przyrz dem tym mo na 
równie  doskonale obs ugiwa  normalne zaciski 
hamulcowe typu pi .

Zalety:

uniwersalne zastosowanie
dziewi  ró nych adapterów do wszystkich 
najwa niejszych wersji zacisków w cznie z zaciskami 
ATE i starszymi wersjami zacisków Lucas.
dostosowane do zacisków zarówno z lewym jak i 
prawym gwintem
miejsce na trzy dodatkowe adaptery w walizce

Zakres dostawy:

walizka metalowa
wrzeciono lewogwintowe z tulej  wspieraj c
wrzeciono prawogwintowe z tulej  wspieraj c
p ytka dociskowa
9 adapterów

 

Numer katalogowy: 03.9314-4999.4
Krótki nr katalogowy: 760133
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Wrzeciono lewogwintowe Wrzeciono lewogwintowe ATE s u y do wycofywania 
t oczków w zaciskach kombi lewogwintowych ( przy 
zastosowaniu przyrz dów do cofania t oczków 
03.9314-4980.4 / 760102.

 

Przyrz d do cofania 
t oczków

Podczas wymiany klocków hamulcowych t oczki zacisku 
musz  zosta  wycofane. Przyrz d ATE do cofania 
t oczków zacisku nadaje si  do tego znakomicie. Znajduje 
on zastosowanie we wszystkich najwa niejszych 
zaciskach, a jego idealne prowadzenie równoleg e chroni 
skutecznie przed uszkodzeniami t oczków i uszczelek 
zacisku oraz tarcz hamulcowych.

Zalety:

chroni przed uszkodzeniem elementy hamulca
dzi ki równoleg emu prowadzeniu ca kowicie 
bezpieczne przesuwanie t oczków zacisku
prosta obs uga
uniwersalne zastosowanie

Wskazówka: Aby zapobiec szkodom zacisków i tarcz 
hamulcowych, do wycofania t oczków nigdy nie stosowa  
omu, rubokr tów itp!

 

Numer katalogowy: 03.9314-4994.2
Krótki nr katalogowy: 760135

Numer katalogowy: 03.9314-4950.3
Krótki nr katalogowy: 760049
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Szczypce do obracania 
t oczków

Szczypce ATE do obracania t oczków pozwalaj  ustawi  
t oczki we w a ciwej pozycji 20° w zacisku. W tym celu 
konieczne s  dodatkowo blaszki ATE 20° do t oczków.
Szczypce ATE do obracania t oczków maj  utwardzone 
z bki u atwiaj ce pewne uchwycenie t oczka oraz 
mo liwo  trzystopniowego przestawienia wielko ci.

Zalety:

pewne uchwycenie t oczka
trzystopniowa mo liwo  nastawienia

 

20 - blaszka do t oczków

Blaszka nastawcza 1 jest niezb dna do sprawdzenia lub 
ustawienia pozycji t oczków w zacisku na 20°. Narz dzie 
to znajduje zastosowanie w zaciskach z t oczkami o 
rednicy 35 -38 mm. Do zmiany k ta ustawienia t oczka 

konieczne s  szczypce ATE do obracania t oczków.

Dane techniczne:

Do t oczków o rednicy: 35 - 38 mm

 

20 - blaszka do t oczków

Do t oczków o rednicy: 42 - 48 mm

Numer katalogowy 03.9314-0900.1

Krótki nr katalogowy 760037

20 - blaszka do t oczków

Do t oczków o rednicy: 52 - 57 mm

Numer katalogowy 03.9314-0600.1

Krótki nr katalogowy 760036

20 - blaszka do t oczków

Do t oczków o rednicy: 60 mm

Numer katalogowy 03.9314-5300.1

Krótki nr katalogowy 760058

Numer katalogowy: 03.9314-5700.3
Krótki nr katalogowy: 760064

Numer katalogowy: 03.9314-1700.1
Krótki nr katalogowy: 760044
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Pilnik do oczyszczania

Przed monta em klocków hamulcowych wszystkie 
powierzchnie zacisków i wieszaków prowadz ce klocek 
musz  zosta  bardzo dok adnie wyczyszczone. 
Pilnik ATE do oczyszczania powierzchni prowadz cych 
klocek spe nia wy mienicie to zadanie. ednostronny frez 
chroni równocze nie os onk  przeciwkurzow  zacisku 
przed uszkodzeniem. Specjalnie du e z by umo liwiaj  
szybk  i skuteczn  prac .

Zalety:

jednostronny frez, zabezpiecza przed uszkodzeniem 
os onki
szybkie i skuteczne oczyszczanie powierzchni 
prowadz cych

 

Numer katalogowy: 03.9314-1300.3
Krótki nr katalogowy: 760038
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Szczotka do oczyszczania

Przed monta em klocków hamulcowych wszystkie 
powierzchnie zacisków i wieszaków prowadz ce klocek 
musz  zosta  bardzo dok adnie wyczyszczone.
Szczotka do oczyszczania ATE s u y do usuwania 
zabrudze  z zacisków i ich wieszaków.

Wskazówka: Silnie zu yta szczotka mo e uszkodzi  
os onki zacisku. Wówczas nale y koniecznie u y  nowej 
szczotki!

 

Specjalna szczotka z drutu 
mosi nego

Przed monta em ok adzin hamulcowych prowadnice na 
zacisku hamulcowym i szcz kach nale y oczy ci  do 
czystego metalu. Zabrudzenia na aluminiowych zaciskach 
hamulcowych mo na usun  za pomoc  specjalnej 
szczotki z drutu mosi nego ATE.

Zalety:

Do czyszczenia aluminiowych zacisków hamulców
Ochrona materia u dzi ki mi kkiemu w osiu 
mosi nemu
W ski model do w skich szybików zacisku 
hamulcowego
D ugo  225 mm

 

Numer katalogowy: 03.9314-1320.3
Krótki nr katalogowy: 760039

Numer katalogowy: 03.9314-1321.3
Krótki nr katalogowy: 760214
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Wyci garka do klocków 
hamulcowych

Wyci garka do klocków hamulcowych ATE s u y do 
wyci gania zakleszczonych klocków z oczkami 
mocuj cymi z zacisku. ej u ycie chroni tarcze i zaciski 
hamulcowe przed uszkodzeniem. Zintegrowany 
wywa ony wybijak zabezpiecza przed skaleczeniami.

Zalety:

uniwersalne zastosowanie
zintegrowany wywa ony uchwyt zabezpiecza przed 
skaleczeniami.

Dane techniczne:

rednica bolcy: 5,0 mm

 

Numer katalogowy: 03.9314-6100.3
Krótki nr katalogowy: 760073
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Szczotka do honowania 
"LUCAS"

Do prowadnic zacisków hamulcowych "LUCAS" stosuje 
si  smarowane sworznie prowadz ce. S  one os oni te 
p aszczem harmonijkowym. W przypadku uszkodzonych 
p aszczy panewki prowadz ce koroduj  w oprawie 
t oczka hamulcowego. W nast pstwie dochodzi do 
oporów prowadnic t oczka i coraz wi kszych problemów z 
hamowaniem.

Za pomoc  szczotki do honowania "LUCAS" panewki 
prowadz ce mo na przeszlifowa  do czystego metalu. 
Dzi ki dok adnie dobranej rednicy otwór utrzymuje 
wymiar. Do wykonania nadaje si  wkr tarka 
akumulatorowa o maks. obrotach 500 rpm i z nap dem 
tylko w kierunku wskazówek zegara (prawobie na). 
Proces oczyszczania trwa tylko kilka sekund.

Zalety:

Specjalnie dobrana rednica
Metalicznie czysta panewka prowadz ca o 
prawid owych wymiarach
Du a oszcz dno  czasu

Wskazówka:

Przed zastosowaniem szczotki do honowania ATE 
panewki prowadz ce nale y odt u ci
Do trwa ego smarowania oczyszczonych panewek 
prowadz cych znakomicie nadaje si  ATE Plastilube 

Bezpiecze stwo:

Maksymalna pr dko  obrotowa: 5oo obrotów na 
minut
Nap d tylko w prawo (w kierunku wskazówek zegara)

 

Numer katalogowy: 03.9314-1396.1
Krótki nr katalogowy: 760169
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Szczotka do honowania 
"ATE"

Po pewnym czasie eksploatacji zacisku mo e si  pojawi  
konieczno  wymiany (gumowych) panewek 
prowadz cych w zaciskach hamulcowych ATE. Otwory 
monta owe w obudowie panewek s  cz sto mniej lub 
bardziej skorodowane. Powoduje to zakleszczenie 
panewki prowadz cej, w której z kolei blokuj  si  
sworznie prowadz ce. Zacisk taki nie mo e si  
swobodnie porusza  i powoduje coraz powa niejsze 
problemy z hamulcem.

Po wymontowaniu starych tulei prowadz cych, szlifujemy 
otwory monta owe w zacisku szczotk  do honowania 
ATE, a  do uzyskania metalicznej czysto ci. Do tego 
zadania dobrze nadaje si  wkr tarko-wiertarka z obrotami 
maks. 500 rpm, zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
(prawobie na). Po wyczyszczeniu otworów w obudowie 
zacisku, nale y posmarowa  je cienk  warstw  ATE 
pasta do cylinderków. W ten sposób zapobiega si  korozji 
i u atwia monta  tulei prowadz cych.

 

Wskazówka:

Uwaga: nigdy nie smarowa  wn trza tulei 
prowadz cych lub sworzni prowadz cych! Te 
powierzchnie lizgowe musz  pozosta  suche!

Bezpiecze stwo:

Maksymalna pr dko  obrotowa: 500 rpm

Nap d tylko w prawo (kierunek zgodny z ruchem 
wskazówek zegara)

 

Numer katalogowy: 03.9314-1395.1
Krótki nr katalogowy: 760154
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Zestaw do oczyszczania 
piast 1

Zestaw ATE do oczyszczania piast 1 do piast 
standardowych jest doskona ym narz dziem do 
szybkiego, atwego i korzystnego cenowo oczyszczenia 
piast przed zamontowaniem tarcz hamulcowych. 
Powierzchnia piasty na któr  zak adana jest tarcza musi 
by  metalicznie czysta, aby tarcza mog a dok adnie 
przylega  do piasty.Tylko to gwarantuje zachowanie 
tolerancji monta owych oraz zapobieganie bicia 
bocznego tarcz.

Zestaw ATE do oczyszczania piast sk ada si  z talerza 
mocowanego w wiertarce, do którego za pomoc  
przylepca zaczepiana jest tarcza czyszcz ca. Otwór w 
rodkowej cz ci tarczy zapewnia doskona e jej 

prowadzenie i nie pozwala na ze lizni cie tarczy z piasty.
Czas oczyszczania piasty nie przekracza 10 sek. Ilo  
zastosowa  jednej tarczy czyszcz cej: ok.400 piast ko a.

Zalety:

bardzo szybkie oczyszczanie powierzchni piast ko a
pewne i proste zastosowanie

Zakres dostawy:

jeden talerz podejmuj cy tarcz
trzy tarcze czyszcz ce

Dane techniczne:

rednica zewn trzna tarczy: 160mm

rednica otworu: 60mm

 

Plytki cierne zastepcze zestaw 1

rednica zewn trzna tarczy: 160 mm

rednica otworu: 60 mm

Zakres dostawy: 3 tarcze cierne

Numer katalogowy 03.9314-1331.1

Krótki nr katalogowy 760125

Numer katalogowy: 03.9314-1330.4
Krótki nr katalogowy: 760109
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Zestaw do czyszczenia piast 
kó  2.1

Zestaw do czyszczenia piast kó  2.1 ATE jest doskona ym 
narz dziem do szybkiego, skutecznego i ekonomicznego 
czyszczenia piast kó  i szpilek. Kszta towe po czenie 
mi dzy mocowaniem i tarcz  czyszcz c  umo liwia 
przenoszenie wysokich momentów obrotowych.

Przed monta em tarczy hamulcowej nale y oczy ci  
powierzchni  przy o enia piasty, tak aby uzyska  
metaliczn  czysto . Tylko w taki sposób mo na 
zachowa  tolerancje monta owe i unikn  bicia bocznego 
tarcz. Zestaw do czyszczenia piast kó  2.1 ATE sk ada si  
z aluminiowego uchwytu talerzowego, który mocowany 
jest do wiertarki. Tarcze czyszcz ce, do czone do 
zestawu w dwóch rozmiarach, utrzymywane s  
w mocowaniu za pomoc  zamkni cia na rzep. 
Przeniesienie si y z uchwytu na tarcz  czyszcz c  
nast puje poprzez o miok tne kszta towe po czenie, 
dzi ki czemu mo liwe jest przenoszenie wysokich 
momentów obrotowych. Otwór w rodkowej cz ci tarczy 
zapewnia prowadzenie przyrz du na szpilce ko a, 
skutecznie zapobiegaj c jego ze li ni ciu i gwarantuj c 
optymalny efekt czyszczenia wokó  szpilki.

Sam proces czyszczenia trwa nie wi cej ni  10 sekund na 
jedn  szpilk  ko a. Poniewa  tarcza czyszcz ca ca  
powierzchni  przylega do piasty ko a, wystarcza ona na 
ok. 400 zastosowa .

 

Zalety:

Szybkie czyszczenie powierzchni piasty ko a
Mo liwo  przenoszenia wysokich momentów 
obrotowych
Skuteczna i prosta praca z narz dziem
D uga trwa o  tarcz czyszcz cych

Zakres dostawy:

Uchwyt talerzowy
5 ma ych tarcz czyszcz cych
5 du ych tarcz czyszcz cych

Dane techniczne:

rednica du ej tarczy: 53 mm

rednica ma ej tarczy: 40 mm

 

Numer katalogowy: 03.9314-1343.4
Krótki nr katalogowy: 760182
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Tarcze zapasowe, ma e, zestaw 2.1

rednica zew. tarczy: 40 mm

rednica wew. tarczy: 13 mm

Zakres dostawy: 5 tarcze cierne

Numer katalogowy 03.9314-1344.1

Krótki nr katalogowy 760183

Tarcze zapasowe, du e, zestaw 2.1

rednica zew. tarczy: 53 mm

rednica wew. tarczy: 13 mm

Zakres dostawy: 5 tarcze cierne

Numer katalogowy 03.9314-1345.1

Krótki nr katalogowy 760184

Zestaw do oczyszczania 
piast 3

Zestaw ATE do oczyszczania piast 3 do du ych piast ko a 
jest doskona ym narz dziem do szybkiego, atwego i 
korzystnego cenowo oczyszczenia du ych piast ( np. 
pojazdów transportowych lub niektórych modeli BMW ) 
przed zamontowaniem tarcz hamulcowych. Powierzchnia 
piasty na któr  zak adana jest tarcza musi by  metalicznie 
czysta, aby tarcza prawid owo do niej przylega a. Tylko to 
gwarantuje zachowanie tolerancji monta owych oraz 
zapobieganie bicia bocznego tarcz.

Zestaw ATE do oczyszczania piast sk ada si  z talerza 
mocowanego w wiertarce, do którego za pomoc  
przylepca zaczepiana jest tarcza czyszcz ca. Otwór w 
rodkowej cz ci tarczy zapewnia doskona e jej 

prowadzenie i nie pozwala na ze lizni cie tarczy z piasty 
Czas oczyszczania piasty nie przekracza 10 sek. Ilo  
zastosowa  jednej tarczy czyszcz cej: ok.400 piast ko a.

Proces czyszczenia piast nie trwa d u ej ni  10 sekund. 
Sama tarcza cierna wystarcza na oko o 400 zastosowa .

Zalety:

bardzo szybkie oczyszczanie powierzchni piast ko a
pewne i proste zastosowanie

Zakres dostawy:

jeden talerz podejmuj cy tarcz
dwie tarcze czyszcz ce

Dane techniczne:

rednica zewn trzna tarczy: 200 mm

rednica otworu: 85 mm

 

Plytki cierne zastepcze zestaw 3

Plytka zewnetrzna srednica: 200 mm

Otwór: 85 mm

Zakres dostawy: 2 tarcze cierne

Numer katalogowy 03.9314-1351.1

Krótki nr katalogowy 760128

Numer katalogowy: 03.9314-1350.4
Krótki nr katalogowy: 760111
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Zestaw do czyszczenia 
piast kó  4

Zestaw ATE 4 do czyszczenia piast kó  jest doskona ym 
narz dziem do szybkiego, atwego i korzystnego cenowo 
oczyszczania silnie zabrudzonych lub zardzewia ych piast 
kó . Powierzchnia piasty, na któr  zak adana si  tarcz  
musi by  metalicznie czysta. Tylko to pozwala na 
zachowanie tolerancji monta owych i unikni cie bicia 
bocznego tarcz. 
Zestaw ATE 4 do czyszczenia piast kó  sk ada si  z 
pneumatycznej szlifierki k towej oraz szczotek 
czyszcz cych w kolorze bia ym (drobna ziarnisto ). 
Szczotki czyszcz ce mocuje si  na gwint w uchwycie 
talerzowym pneumatycznej szlifierki k towej. Wysokie 
obroty szlifierki k towej (nawet do 15.000 rpm) 
gwarantuj  dok adne oczyszczenie piasty.
Drobna ziarnisto  szczotek czyszcz cych i wysokie 
obroty sprawiaj , e proces oczyszczania piasty trwa 
tylko kilka sekund.

Zakres zastosowania pneumatycznej szlifierki k towej 
mo na rozszerzy  (np. do prac przy karoserii) stosuj c 
szczotki o innej ziarnisto ci. W takim przypadku zaleca 
si  zestaw do karoserii (03.9314-1371.3), w którego sk ad 
wchodz  4 szczotki czyszcz ce w kolorze zielonym 
( rednia ziarnisto ) i 4 szczotki czyszcz ce w kolorze 
purpurowym (gruba ziarnisto ).

Zalety:

Szybkie czyszczenie powierzchni przylegania piast kó
Bezpieczna i prosta praca

Zakres dostawy:

Szlifierka k towa pneumatyczna
4 szczotki czyszcz ce - kolor bia y (drobna ziarnisto )

Dane techniczne:

Zu ycie powietrza: 250 l/min

Ci nienie pracy: 6,2 bar

Poziom ha asu: 85 db(A)

 

Numer katalogowy: 03.9314-1370.4
Krótki nr katalogowy: 760156
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Zestaw dodatkowego 
wyposa enia do prac przy 
karoserii

Zakres zastosowania zestawu do czyszczenia piast 4 
mo na rozszerzy  (np. do prac przy karoserii) stosuj c 
szczotki czyszcz ce o innej ziarnisto ci. W takim 
przypadku zaleca si  zestaw do karoserii, w którego sk ad 
wchodz  4 szczotki czyszcz ce w kolorze zielonym
( rednia ziarnisto ) i 4 szczotki czyszcz ce w kolorze 
purpurowym (gruba ziarnisto ).

Zakres dostawy:

4 szczotki czyszcz ce - kolor zielony ( rednia 
ziarnisto )
4 szczotki czyszcz ce - kolor purpurowy (gruba 
ziarnisto )

 

Szczotka zapasowa, drobna 
ziarnisto

4 zapasowe szczotki - kolor bia y (drobna ziarnisto ) do 
zestawu do czyszczenia piast kó  4

Zakres dostawy:

4 szczotki zapasowe - kolor bia y (drobna ziarnisto )

 

Numer katalogowy: 03.9314-1371.3
Krótki nr katalogowy: 760157

Numer katalogowy: 03.9314-1372.3
Krótki nr katalogowy: 760158
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Szczotka zapasowa, rednia 
ziarnisto

4 szczotki zapasowe - kolor zielony ( rednia ziarnisto ) 
do zestawu do czyszczenia piast kó  4

Zakres dostawy:

4 szczotki czyszcz ce - kolor zielony ( rednia 
ziarnisto )

 

Szczotka zapasowa, gruba 
ziarnisto

4 szczotki zapasowe - kolor purpurowy (gruba ziarnisto ) 
do zestawu do czyszczenia piast 4

Zakres dostawy:

4 szczotki zapasowe - kolor purpurowy (gruba 
ziarnisto )

 

Numer katalogowy: 03.9314-1373.3
Krótki nr katalogowy: 760159

Numer katalogowy: 03.9314-1374.3
Krótki nr katalogowy: 760160
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Tarcza czyszcz ca 50mm 
czarna

4 tarcze czyszcz ce - czarne (uziarnienie zgrubne) do 
zestawu do czyszczenia piast 4

Zakres dostawy:

4 tarcze czyszcz ce - czarne (uziarnienie zgrubne)

Dane techniczne:

rednica tarcz: 50 mm

 

Tarcza czyszcz ca 75mm czarna

Zakres 
dostawy

4 tarcze czyszcz ce - czarne 
(uziarnienie zgrubne)

rednica tarcz: 75 mm

Numer 
katalogowy 03.9314-1376.3

Krótki nr 
katalogowy 760166

Tarcza czyszcz ca 50mm 
purpurowa

4 tarcze czyszcz ce - purpurowe (bardzo grube 
uziarnienie) do zestawu do czyszczenia piast 4

Zakres dostawy:

4 tarcze czyszcz ce - purpurowe (bardzo grube 
uziarnienie)

Dane techniczne:

rednica tarcz: 50 mm

 

Tarcza czyszcz ca 75mm purpurowa

Zakres 
dostawy:

4 tarcze czyszcz ce - purpurowe 
(bardzo grube uziarnienie)

rednica 
tarcz: 75 mm

Numer 
katalogowy 03.9314-1378.3

Krótki nr 
katalogowy 760168

Numer katalogowy: 03.9314-1375.3
Krótki nr katalogowy: 760165

Numer katalogowy: 03.9314-1377.3
Krótki nr katalogowy: 760167
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Zestaw do czyszczenia 
ko nierzy obr czy 5

Zestaw do czyszczenia ko nierzy obr czy ATE to idealne 
narz dzi do szybkiego, bezpiecznego i ekonomicznego 
czyszczenia powierzchni przylegania obr czy. Przed 
monta em obr czy rekomenduje si  oczyszczenie 
powierzchni przylegania obr czy do tarczy hamulcowej. 
Tylko w ten sposób mo na utrzyma  cis e tolerancje 
mi dzy obr cz  i tarcz  hamulcow .

Zestaw ATE sk ada si  z tarczy mocuj cej, która jest 
przeznaczona do standardowych wiertnic i tarczy 
czyszcz cej. Mo na je szybko i bez problemu czy  z 
mocowaniem przy u yciu zapi cia na rzepy. Tarcza 
czyszcz ca wyró nia si  d ugim okresem trwa o ci i 
pozwala na bezpieczne pozycjonowanie na obr czy 
dzi ki prowadnicy rodkowej. Proces czyszczenia trwa 
zale nie od zabrudzenia tylko kilka sekund.

Zalety:

Szybkie czyszczenie ko nierza obr czy
Bezpieczna i efektywna praca
Przyleganie na pe nej powierzchni
Wysoka efektywno  czyszczenia
Prowadzenie przez czopy 

Zakres dostawy:

Tarcza mocuj ca
Tarcza czyszcz ca

Dane techniczne:

rednica zewn trzna tarczy: 160 mm

rednica otworu: 50 mm

 

Podk adka zamienna, zestaw 5

Numer katalogowy 03.9314-1333.1

Krótki nr katalogowy 760222

Numer katalogowy: 03.9314-1332.4
Krótki nr katalogowy: 760221
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Zestaw do czyszczenia piast 
kó  6

Zestaw do czyszczenia piast kó  to idealne narz dzi do 
szybkiego, bezpiecznego i ekonomicznego czyszczenia 
piast kó  z ci g ym rowkiem. Przed monta em tarczy 
hamulcowej trzeba oczy ci  metalicznie g adko nie tylko 
powierzchni  przylegania piasty ko a, ale tak e ci g y 
rowek. Tylko w ten sposób mo na utrzyma  tolerancje 
monta owe i unikn  tarcia hamulców. Zestaw 
czyszczenia piast kó  6 sk ada si  z tarczy mocuj cej, 
która jest mocowana w wiertnicy i tarczy czyszcz cej, 
która jest mocowana przy u yciu zapi cia na rzepy w 
tarczy mocuj cej.

Pier cie  cierny jest dok adnie dopasowany do ró nych 
rowków piast kó , a dzi ki mimo rodowemu ruchowi 
umo liwia szybki proces czyszczenia. W kolejnym etapie 
roboczym nale y oczy ci  powierzchnie przylegania piast 
kó  w tym celu nale y zastosowa  odpowiedni zestaw do 
czyszczenia piast kó , zale nie od rednicy rowka piasty 
ko a. Proces czyszczenia trwa tylko kilka sekund dla 
danej piasty ko a. Dzi ki przyleganiu na pe nej 
powierzchni osi ga si  d ug  trwa o  tarczy czyszcz cej.

Zalety:

Szybkie czyszczenie rowka piasty ko a
Bezpieczna i prosta praca
Przyleganie na pe nej powierzchni
Wysoka efektywno  czyszczenia
edno narz dzie do wszystkich piast kó  z rowkiem

Zakres dostawy:

edna tarcza mocuj ca
edna tarcza czyszcz ca

Dane techniczne:

rednica zewn trzna tarczy: 160 mm

rednica otworu: 95 mm

rednica zew.: 130 mm

 

Podk adka zamienna, zestaw 6

Numer katalogowy 03.9314-1335.1

Krótki nr katalogowy 760241

Numer katalogowy: 03.9314-1334.4
Krótki nr katalogowy: 760240
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Wiertarka pneumatyczna

Wiertarka pneumatyczna ATE dzi ki swojemu silnemu 
momentowi obrotowemu idealnie nadaje si  do 
zastosowania z naszymi zestawami do czyszczenia piast
kó . Wiertarka pneumatyczna to urz dzenie z systemem 
t umienia ha asu przeznaczone do zastosowania 
manualnego. Wiertarka pneumatyczna umo liwia szybk , 
niezawodn  i wygodn  prac . ównie  nasze szczotki do 
honowania mo na nap dza  wiertark  pneumatyczn . 
Urz dzenie posiada mo liwo  pracy przy obrotach 
w prawo/lewo i jest wyposa one w regulowany w zakresie 
1,5 13 mm uchwyt szybkomocuj cy. Po czenie ze 
spr onym powietrzem nast puje za pomoc  
szybkoz cza.

Zalety:

Bardzo por czne urz dzenie ograniczaj ce wysi ek 
podczas wykonywania prac
Ergonomicznie ukszta towany uchwyt zapewnia 
wygodn  i niem cz c  prac  z praktycznym 
prze cznikiem obrotów (prawo/lewo)
Odprowadzanie powietrza przez uchwyt do do u
Z uchwytem szybkomocuj cym regulowanym 
w zakresie 1,5 13 mm
Z wysokim momentem obrotowym, a wi c doskonale 
sprawdza si  w u yciu z tarczami czyszcz cymi 
i szlifuj cymi, elementami do cierania itp.
P ynna regulacja pr dko ci

koje  umo liwia obs ug  dwoma r kami, obracana 
o 360°, z mo liwo ci  blokady
Lekka obudowa wykonana z wytrzyma ego 
dwukomponentowego tworzywa sztucznego

Zakres dostawy:

Wiertarka pneumatyczna
Uchwyt szybkomocuj cy
Wtyk z cza 1/4

koje

Dane techniczne:

Uchwyt wiertarski: 3/8"

Waga: 1,85 Kg

D ugo : 230 mm

Gwint przy czeniowy: 1/4"

Zu ycie powietrza: 200 L/min

Liczba obrotów: 500 U/min

Ci nienie robocze: 6,3 bar

Poziom ha asu: 80 dB(A)

 

Numer katalogowy: 03.9314-1390.2
Krótki nr katalogowy: 760180
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Zestaw nasadowych kluczy 
imbusowych z grzechotk  
pier cieniow

Cz sto ciasne usytuowanie w strefie zacisków 
hamulcowych utrudnia odkr canie i dokr canie sworzni 
prowadz cych za pomoc  standardowych narz dzi.

Zestaw nasadowych kluczy imbusowych ATE idealnie 
nadaje si  do wykr cania i wkr cania sworzni 
prowadz cych w zaciskach. ozmiary kluczy 
nasadowych 6mm, 7mm, 8mm i 9mm pokrywaj  w 
jednym zestawie wszystkie potrzebne wielko ci u ywane 
w warsztacie. Pier cieniowa grzechotka w przegubowej 
g owicy jest idealnym dope nieniem kompletu. Krótka 
konstrukcja kluczy nasadowych i przegubowa grzechotka 
umo liwiaj  wygodn  prac  nawet w najtrudniej 
dost pnych miejscach.

Zalety:

Pier cieniowe klucze nasadowe z grzechotk  o 
drobnym uz bieniu i z g owic  przegubow
Optymalne do prac w trudnodost pnych miejscach
Zoptymalizowana d ugo  bitów u atwia zastosowanie 
do prac na sworzniach prowadz cych zacisków 
hamulcowych

Zakres dostawy:

Pier cieniowe klucze nasadowe z grzechotk
4 bity do kluczy imbusowych 6mm, 7mm, 8mm, 9mm

Dane techniczne:

Nap d sze ciok tny: 13 mm

 

Numer katalogowy: 03.9314-0100.3
Krótki nr katalogowy: 760171
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Nasadka z ko cówk  
trzpieniow  sze ciok tn  
7mm, krótka

Nasadka z ko cówk  trzpieniow  sze ciok tn  ATE SW 
7mm s u y do wkr cania/wykr cania bolcy prowadz cych 
przy zaciskach hamulcowych typu pi . ej krótkie 
wykonanie pozwala na wygodn  prac  nawet w ciasnych 
warunkach.

Dane techniczne:

Wielko  klucza: 7 mm

D ugo  trzpienia (krótki): 62 mm

4-k tny nap d: 3/8"

 

Nasadka z ko cówk  
trzpieniow  sze ciok tn  
7mm, d uga

Nasadka z ko cówk  trzpieniow  sze ciok tn  ATE SW 
7mm s u y do wkr cania/wykr cania bolców 
prowadz cych przy zaciskach hamulcowych typu pi . 
ej d ugie wykonanie pozwala na wygodn  prac  nawet w 

ci ko dost pnych miejscach.

Dane techniczne:

Wielko  klucza: 7 mm

D ugo  trzpienia (d ugi): 62 mm

4-k tny nap d: 1/2"

 

Numer katalogowy: 03.9314-0030.1
Krótki nr katalogowy: 760095

Numer katalogowy: 03.9314-0031.1
Krótki nr katalogowy: 760096
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Klucz do zacisków Klucz do zacisków ATE pozwala na bezproblemowe 
poluzowanie i przykr cenie rub mocuj cych w zaciskach 
tylnej osi w Opel Vectra B. ruby tylnych zacisków w tym 
modelu s  zas oni te przez inne elementy i dlatego 
bardzo le dost pne.

Klucz jest silnie powyginany, z jednej strony 6-k tny SW 
19, z drugiej strony 4-k tny nap d 1/2" do kluczy 
zapadkowych.
Kluczem do zacisków ATE mo na dokr ci  ruby 
mocuj ce przy pomocy klucza dynamometrycznego.

Zalety:

ruby normalnie zas oni te innymi elementami, s
atwiej dost pne.
mo liwo  doci gni cia rub odpowiednim momentem 
obrotowym.

 

nabijak os onek Nabijak os onek ATE do monta u os onek prowadnic 
zacisków GMF typu pi  u atwia nabijanie os onek 
pojazdów marki: Opel Corsa A/B, Tigra, Kadett D/E, 
Ascona C, Vectra A, Calibra, Omega A/B, Senator B, 
zapobiegaj c uszkodzeniu os onek oraz zapewniaj c ich 
szczelno .

Zalety:

prawid owe nabijanie os onek prowadnic zacisków 
GMF, zapewniaj ce szczelno  os onek, zapobiegaj c 
ich uszkodzeniu

 

Numer katalogowy: 03.9314-0024.1
Krótki nr katalogowy: 760097

Numer katalogowy: 03.9314-0028.1
Krótki nr katalogowy: 760099
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Pier cie  monta owy do 
os on zabezpieczaj cych

Nowe pier cienie monta owe do os on 
zabezpieczaj cych ATE s  niezb dne do bezpiecznego 
zaciskania s-kszta tnych os on pier cienia zaciskowego w 
nowej generacji zacisków ATE. Pier cienie zaciskaj ce 
maj  specjalny profil dok adnie dopasowany do s-
kszta tnej formy os ony zabezpieczaj cej. Pier cienie 
monta owe do os on zabezpieczaj cych ATE s  
stosowane wraz z przyrz dem do cofania t oków 
(03.9314-4950.3).

Nr zamówienia: 03.9314-4910.1 / 760186
rednica zewn trzna:   47,4 mm
rednica wewn trzna:  42,8 mm

Wysoko :                   19,6 mm

Nr zamówienia: 03.9314-4911.1 / 760187
rednica zewn trzna:   52,6 mm
rednica wewn trzna:  48,0 mm

Wysoko :                    19,6 mm

Nr zamówienia: 03.9314-4912.1 / 760188
rednica zewn trzna:   53,6 mm
rednica wewn trzna:   49,0 mm

Wysoko :                     19,6 mm

Nr zamówienia: 03.9314-4913.1 / 760189
rednica zewn trzna:   57,6 mm
rednica wewn trzna:   53,2 mm

Wysoko :                     19,6 mm

Nr zamówienia: 03.9314-4914.1 / 760190
rednica zewn trzna:   61,6 mm
rednica wewn trzna:  56,8 mm

Wysoko :                    19,6 mm

Nr zamówienia: 03.9314-4915.1 / 760191
rednica zewn trzna:   63,6 mm
rednica wewn trzna:  58,9 mm

Wysoko :                    19,6 mm

Nr zamówienia: 03.9314-4916.1 / 760192
rednica zewn trzna:   69,6 mm
rednica wewn trzna:  64,8 mm

Wysoko :                    19,6 mm

Nr zamówienia: 03.9314-4917.1 / 760193
rednica zewn trzna:   72,6 mm
rednica wewn trzna:  67,7 mm

Wysoko :                    19,6 mm

Nr zamówienia: 03.9314-4918.1 / 760194
rednica zewn trzna:   75,5 mm
rednica wewn trzna:  70,8 mm

Wysoko :                    19,6 mm

Nr zamówienia: 03.9314-4919.1 / 760195
rednica zewn trzna:   81,6 mm
rednica wewn trzna:  76,9 mm

Wysoko :                    19,6 mm

Zalety:

Monta  s-kszta tnych os on pier cienia zaciskowego 
bez uszkodze
Proste zastosowanie
Szybki i atwy monta

Zakres dostawy: 1 szt  pier cie  monta owy os ony 
zabezpieczaj cej

 

Numer katalogowy: 03.9314-4910.1
Krótki nr katalogowy: 760186
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Szczypce do zawieszenia 
ci gna hamulca r cznego

Szczypce do zawieszenia ci gna hamulca r cznego ATE 
s  praktycznym narz dziem pomocniczym do atwego i 
szybkiego zawieszenia ci gna hamulca r cznego 
zapobiegaj c jego uszkodzeniu. Szczególnie pomocne 
przy monta u ATE Top Kit.

 

Szczypce do spr yn 
hamulcowych (ma e)

Szczypce do spr yn hamulcowych (ma e) ATE 
umo liwiaj  atwy i szybki demonta / monta  spr yn 
szcz k hamulcowych. Ma y ruchomy talerzyk zapewnia 
idealne oparcie na ok adzinie i zapobiega skutecznie jego 
obsuni ciu. Podwójne, ma e haczyki pozwalaj  na 
bezproblemowe zdj cie lub zawieszenie spr yn.

Dane techniczne:

ozpi to  ok.: 80 mm

 

Numer katalogowy: 03.9309-0080.3
Krótki nr katalogowy: 760087

Numer katalogowy: 03.9309-0030.3
Krótki nr katalogowy: 760003
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Szczypce do spr yn 
hamulcowych ( rednie)

Szczypce do spr yn hamulcowych ( rednie) ATE 
umo liwiaj  atwy i szybki demonta / monta  spr yn 
szcz k hamulcowych. Ma y ruchomy talerzyk z ostrymi 
z bkami zapewnia idealne oparcie na ok adzinie i 
zapobiega skutecznie jego obsuni ciu. Specjalnie 
uformowany haczyk pozwala na bezproblemowe zdj cie 
lub zawieszenie spr yn.

Dane techniczne:

ozpi to  ok.: 100 mm

 

Szczypce do monta u i 
demonta u spr yn

Szczypce do nastawiania spr yn ATE s  niezb dnym 
narz dziem do bezproblemowego mocowania lub 
demonta u spr yn w systemach Lucas np. Mercedes A 
Klasa.
Bez szczypiec do nastawiania spr yn ATE prawid owe 
zamocowanie lub demonta  tych spr yn jest praktycznie
nie mo liwe.

Zalety:

umo liwiaj  pewny oraz szybki demonta  i monta  
spr yn mocuj cych systemu Lukas.

 

Numer katalogowy: 03.9314-5750.3
Krótki nr katalogowy: 760067

Numer katalogowy: 03.9309-0090.3
Krótki nr katalogowy: 760105
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Haczyki spr ynowe Haczyk spr ynowy ATE to idealne narz dzie do 
bezproblemowego demonta u i monta u spr yn 
mocuj cych ok adzin hamulcowych.

Zalety:

U atwia monta  i demonta  spr yn mocuj cych 
szcz k hamulcowych
Ergonomiczne ukszta towanie
Stabilne wykonanie
Zredukowany nak ad roboczy
Prosta obs uga

Zakres dostawy: 1 szt.

Dane techniczne:

D ugo : 200 mm

Szeroko : 90 mm

 

Narz dzie do monta u 
spr yn

Narz dzie do monta u spr yn ATE jest idealnym 
rodkiem pomocniczym do bezproblemowego i 

bezpiecznego monta u i demonta u tarcz mocuj cych 
spr yn mocuj cych szcz k hamulcowych. Ma ono dwa 
otwory mocuj ce o ró nej wielko ci i umo liwia tym 
samym wygodn  prac  przy systemach mocowa , 
zarówno z du ymi, jak i z ma ymi tarczami spr ynowymi.

 

Numer katalogowy: 03.9309-0052.3
Krótki nr katalogowy: 760242

Numer katalogowy: 03.9309-0051.3
Krótki nr katalogowy: 760104
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Narz dzie do monta u 
spr yn

Narz dzie ATE do monta u spr yn jest idealnym 
rodkiem pomocniczym do atwego oraz szybkiego 

monta u i demonta u spr yn mocuj cych szcz ki w
hamulcach b bnowych AP-Loockheed.

 

Narz dzie do monta u 
spr yn

Narz dzie ATE do monta u spr yn jest idealnym 
rodkiem pomocniczym do atwego oraz szybkiego 

monta u i demonta u spr yn mocuj cych szcz ki w
hamulcach b bnowych Bosch-Bendix.

 

Numer katalogowy: 03.9309-0040.3
Krótki nr katalogowy: 760004

Numer katalogowy: 03.9309-0060.3
Krótki nr katalogowy: 760006
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Narz dzie do prostowania 
rurek na przewody 
hamulcowe ATE 4.75 mm

Narz dzie do prostowania rurek na przewody hamulcowe 
ATE to optymalne rozwi zanie do prostowania rurek 
hamulcowych o rednicy od 4,75 mm (3/16). urki na 
przewody hamulcowe dost pne s  zazwyczaj na metry w 
formie zwojów. Narz dzie do prostowania rurek pozwala 
w efektywny sposób przygotowa  rurk  na przewody 
hamulcowe do u o enia. Prost  rurk  na przewody 
hamulcowe atwiej dostosowa  do konturów pojazdu. 
Bardzo prosta obs uga umo liwia przeprowadzenie 
wygi tej rurki przez narz dzie. W efekcie otrzymuje si  
wyprostowan  rurk , któr  z atwo ci  mo na dopasowa  
do kszta tów samochodu.

Zalety:

U atwia instalacj  rurek na przewody hamulcowe i 
ogranicza nak ad pracy
atwe w obs udze

Profesjonalny efekt
Mniejsze zu ycie materia u i mniej odpadów

 

Narz dzie do prostowania 
rurek na przewody 
hamulcowe ATE 6 mm

Narz dzie do prostowania rurek na przewody hamulcowe 
ATE to optymalne rozwi zanie do prostowania rurek 
hamulcowych o rednicy od 6 mm. urki na przewody 
hamulcowe dost pne s  zazwyczaj na metry w formie 
zwojów. Narz dzie do prostowania rurek pozwala w 
efektywny sposób przygotowa  rurk  na przewody 
hamulcowe do u o enia. Prost  rurk  na przewody 
hamulcowe atwiej dostosowa  do konturów pojazdu. 
Bardzo prosta obs uga umo liwia przeprowadzenie 
wygi tej rurki przez narz dzie. W efekcie otrzymuje si  
wyprostowan  rurk , któr  z atwo ci  mo na dopasowa  
do kszta tów samochodu.

Zalety:

U atwia instalacj  rurek na przewody hamulcowe i 
ogranicza nak ad pracy
atwe w obs udze

Profesjonalny efekt
Mniejsze zu ycie materia u i mniej odpadów

 

Numer katalogowy: 03.9310-0035.3
Krótki nr katalogowy: 760213

Numer katalogowy: 03.9310-0036.3
Krótki nr katalogowy: 760239
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R czny przyrz d do 
zarabiania przewodów

czny przyrz d ATE do zarabiania przewodów 
hamulcowych jest ekonomicznym narz dziem, za 
pomoc  którego mo na w szybki i prosty sposób zarabia  
przewody o przekroju 4,75, 5 i 6mm, wg form E i F DIN 
74234 / ISO 4038.
Zaciski s  zamontowane w uchwycie, który trzeba tylko 
umie ci  w urz dzeniu do zarabiania. G adkie szcz ki 
bez z bków gwarantuj  bezpieczne zaci ni cie przewodu 
hamulcowego bez jego uszkodzenia. Powierzchnia 
przewodu hamulcowego nie ulega uszkodzeniu podczas 
zarabiania. Szybkie i sprawne zarabianie przewodów 
hamulcowych poprzez wkr cenie trzpienia z odpowiedni  
g owic .
Przyrz d jest wyposa ony w stabilny uchwyt, który 
umo liwia zarabianie przewodów pod samochodem. 
Zarabianie mo e odbywa  si  tak e na stole 
warsztatowym. W tym celu przyrz d mo na umie ci  w 
imadle.
W zestawie znajduje si  5 z czek i 10 rub nasadowych 
do szybkiej i prostej naprawy oraz czenia przewodów 
hamulcowych (4,75mm).

Zakres dostawy:

czny przyrz d do zarabiania przewodów 
hamulcowych, komplet
Szcz ki do przewodów hamulcowych o rednicy: 4,75, 
5 oraz 6 mm
Zaciski o formie DIN E i F

 

Numer katalogowy: 03.9310-0016.4
Krótki nr katalogowy: 760155
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Profesjonalny przyrz d do 
wyka czania ko cówek 
przewodów hamulcowych

Profesjonalny przyrz d do wyka czania ko cówek 
przewodów hamulcowych ATE jest praktycznym 
narz dziem pozwalaj cym na szybkie i nieskomplikowane 
zwijanie przewodów w formie E i F (DIN 74 234 / ISO 
4038). rednica przewodów: 4,75, 6, 8 i 10 mm.
Zastosowanie wi ca obrotowego na zasadzie systemu 
b benka rewolweru pozwala na bardzo atw  i szybk  
zmian  zarówno zasuw napinaj cych jak i zacisków, 
odpowiednio do rednicy przewodu oraz krzta tu jego 
ko cówki. Zaciskanie przewodów nast puje za pomoc  
d wigni mimo rodowej.
Szczególnie warta uwagi jest zasuwa napinaj ca, nie 
posiadaj ca z bków, dzi ki czemu przewód hamulcowy 
napr any jest bez niebezpiecze stwa jego uszkodzenia.

Zalety:

przystosowany do przewodów o rednicy 4,75, 6, 8 i 
10 mm
obrotowy system b benka rewolweru
g adka zasuwa napinaj ca chroni ca przed 
uszkodzeniem powierzchni przewodów
uporz dkowane przechowywanie w walizeczce.

Zakres dostawy:

prasa mimo rodowa z zasuw  napinaj c  i wie cem 
obrotowym
4 ró ne zasuwy napinaj ce
4 ró ne zaciski
Walizka z wk adem

 

Numer katalogowy: 03.9310-0001.4
Krótki nr katalogowy: 760012
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Mini przyrz d do obcinania 
przewodów hamulcowych

Mini przyrz d do obcinania przewodów hamulcowych ATE 
pozwala na obci cie przewodów o rednicy 3-16 mm. 
Dz ki jego ma ym rozmiarom mo na go u y  nawet 
bezpo rednio przy poje dzie.

Zalety:

miniaturowa budowa pozwala na prac  bezpo rednio 
przy poje dzie.

 

Przyrz d do wyg adzania 
ko cówek przewodów 
hamulcowych ATE

Przyrz d do wyg adzania ko cówek przewodów 
hamulcowych ATE to praktyczne, uniwersalne narz dzie 
umo liwiaj ce wyg adzanie przewodów hamulcowych 
zarówno wewn trz, jak i od zewn trz.
Trzy ostrza zapewniaj  szybkie i sprawne wykonanie tej 
czynno ci.
Przed przyst pieniem do wywijania obrze y nale y 
gruntowanie wyg adzi  przewody hamulcowe.  Po u yciu 
narz dzia ostrze mo na wsun  w uchwyt, co
znacznie minimalizuje ryzyko zranienia.

Zalety:

Bardzo por czny i uniwersalny w zastosowaniu
Ostra ko cówka ze stopu ca kowicie wsuwana do 
rodka.

Trzy no e wykonane ze stali HSS przeznaczone do 
wyg adzania przewodów od zewn trz.

Zakres dostawy:

Przyrz d do wyg adzania ko cówek przewodów 
hamulcowych

Dane techniczne:

D ugo  obudowy: 145 mm

Obudowa  materia : Aluminium

Ostrza  materia : stali HSS

rednica wewn trzna przewodu 
hamulcowego:

3 mm - 12 
mm

rednica zewn trzna przewodu 
hamulcowego:

4 mm - 14 
mm

 

Numer katalogowy: 03.9310-0010.3
Krótki nr katalogowy: 760023

Numer katalogowy: 03.9310-0021.3
Krótki nr katalogowy: 760181
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Szczypce do wyginania 
przewodów hamulcowych

Szczypce do wyginania przewodów hamulcowych ATE s  
praktyczn  pomoc  w wyginaniu i montowaniu 
przewodów hamulcowych o rednicy: 4,75mm (3/16 ) w 
ka dych warunkach, równie  bezpo rednio przy 
poje dzie. Szczypce te znajduj  tak e zastosowanie do 
trzymania przewodów hamulcowych w czasie obcinania.

Zalety:

wyginanie przewodów w ciasnych warunkach
wyginanie bez uszkodzenia do 90°
ustawienie ze rubowania
trzymanie przewodu podczas obcinania

 

Przyrz d do wyginania 
przewodów hamulcowych

Przyrz d do wyginania przewodów hamulcowych ATE jest 
praktycznym narz dziem pomocniczym w wyginaniu 
przewodów hamulcowych o rednicy : 4,75mm i 5,0mm 
mm w tym. 3/16 . ego konstrukcja umo liwia prac  w 
ka dych warunkach i tworzenie zgi  o bardzo ma ym 
promieniu wygi cia.

Zalety:

ma e por czne narz dzie
mo liwo  stosowania bezpo rednio przy poje dzie
formowanie wygi  o ma ym promieniu

 

Numer katalogowy: 03.9310-0040.3
Krótki nr katalogowy: 760026

Numer katalogowy: 03.9310-0010.1
Krótki nr katalogowy: 760101
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Przyrz d do wyginania 
przewodów hamulcowych

Przyrz d do wyginania przewodów hamulcowych ATE 
pozwala na wygodne wygi cie przewodów o rednicy: 
4,75mm (3/16 ) i 6mm (1/4") bez zmiany ich rednicy 
przep ywu, równie  bezpo rednio przy poje dzie.

 

Zestaw kluczy do 
przewodów

Zestaw kluczy do przewodów ATE gwarantuje niezmiernie 
pewne obj cie rub przewodów hamulcowych, tak e 
nawet najmocniej trzymaj ce ruby mog  by  odkr cone 
bez ich uszkodzenia. S  to specjalnie wzmocnione 
sze ciok tne klucze z g ówkami zakrzywionymi o 15 
stopni, zapewniaj ce wygodn  prac  w ka dych 
warunkach.

Zakres dostawy: 6 Kluczy o podwójnych oczkach w 
saszetce
(8 + 10mm, 10 + 11mm, 11 + 3mm, 12 + 14 mm, 3/8" + 
7/16" , 1/2" + 9/16")

 

Numer katalogowy: 03.9310-0030.3
Krótki nr katalogowy: 760025

Numer katalogowy: 03.9310-0050.3
Krótki nr katalogowy: 760027
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Specjalistyczne szczypce 
chwytakowe ATE

Specjalistyczne szczypce chwytakowe ATE idealnie 
sprawdzaj  si  do odkr cania uszkodzonych bów rub, 
nakr tek i szpilek. Dzi ki specjalnie wyszlifowanym 
ramionom, z bki szczypców wgryzaj  si  w odkr can  
rub  czy nakr tk . Specjalistyczne szczypce 

chwytakowe ATE umo liwiaj  odkr canie przekr conych 
rub z czkowych w przewodach hamulcowych czy rub 

odpowietrzaj cych w prosty sposób. Mo liwo  regulacji 
przegubu sprawia, e szczypce nadaj  si  do rub 
i nakr tek o rednicy do 20 mm.

Zalety:

Bardzo por czne narz dzie ograniczaj ce wysi ek 
podczas pracy
Ergonomicznie ukszta towany uchwyt
Wykonane ze stali w glowej C1080 przeznaczonej do 
wymagaj cych zastosowa
Wyko czenie galwaniczne dla optymalnej ochrony 
przed rdz
Idealne do zaokr glonych powierzchni
Niezwykle wytrzyma e
Szybka regulacja, bez ryzyka zsuni cia si  przegubu
Hartowane z by zapewniaj ce lepsze i d u sze 
trzymanie elementu

Zakres dostawy: Specjalistyczne szczypce chwytakowe 
ATE

Dane techniczne:

D ugo  ca kowita: 175 mm

D ugo : 11,5 mm

Wysoko : 7,5 mm

Waga: 180 g

 

Numer katalogowy: 03.9310-0055.4
Krótki nr katalogowy: 760173
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Rozwiertak 10mm do 
mocowania czujnika ABS

Przed zamontowaniem nowego czujnika obrotów ko a 
ABS trzeba dok adnie oczy ci  otwór monta owy i 
przywróci  mu wymiar nominalny. Idealnym narz dziem 
do tego rodzaju pracy jest rozwiertak ATE.

W przypadku niektórych pojazdów VAG niezb dny jest 
rozwiertak 10mm i specjalne wiert o 8mm z tulej  
oporow . Pozycja monta owa wymaga zastosowania 
d ugo ci specjalnej.

Podczas demonta u stary czujnik cz sto ulega 
zniszczeniu. Kawa ek pozostaje w otworze monta owym. 
Przed zamontowaniem nowego czujnika obrotów ko a 
ABS trzeba rozwierci  pozosta o ci starego czujnika. W 
tym celu stosuje si  wiert o 8mm o odpowiedniej d ugo ci. 
Tulej  oporow  wiert a mo na regulowa , co zapobiega 
uszkodzeniu ko a czujnika. Nast pnie za pomoc  
rozwiertaka 10mm czy ci si  otwór i przywraca mu 
nominalny wymiar.

Zastosowanie rozwiertaków umo liwia dok adne 
czyszczenie otworów monta owych do czujników obrotów 
ko a ABS i nie powoduje poszerzania rednicy otworu ani 
uszkodze  ko a czujnika. Gwarantuje to poprawny 
ponowny monta  czujnika obrotów ko a.

Grzechotka o bardzo drobnym uz bieniu. Uchwyt 
przegubowy daje mo liwo  precyzyjnego ustawienia. 
Dzi ki temu skuteczne oczyszczanie otworów 
monta owych nawet w trudno dost pnych miejscach nie 
stanowi ju  problemu.

Zalety:

Z wiert em o odpowiedniej d ugo ci i regulowan  tulej  
oporow
Nie powoduje uszkodzenia otworu monta owego 
ani ko a czujnika
Grzechotka o bardzo drobnym uz bieniu
Uchwyt przegubowy
atwe zastosowanie nawet w trudno dost pnych 

miejscach

Zakres dostawy:

Wiert o 8mm, d ugie, z tulej  oporow  (z kluczem 
imbusowym)

ozwiertak 10mm, d ugo  specjalna

Wskazówka: Aby zabezpieczy  otwór monta owy przed 
korozj  zaleca si  pokrycie go cienk  warstw  preparatu 
ATE Plastilube.

 

Numer katalogowy: 03.9301-0005.3
Krótki nr katalogowy: 760162
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Rozwiertak 11 mm do 
czyszczenia gniazd pod 
czujniki ABS

Przed zamontowaniem nowego czujnika pr dko ci 
obrotowej ko a ABS nale y dok adnie oczy ci  w a ciwy 
otwór monta owy, tak by uzyska  ponownie jego wymiar 
znamionowy. ozwiertak ATE jest idealnym narz dziem 
przeznaczonym do tego celu.

ozwiertak umo liwia dok adne czyszczenie otworu 
monta owego o rednicy 11 mm na czujnik pr dko ci 
obrotowej ko a ABS, bez ryzyka powi kszenia rednicy 
otworu czy uszkodzenia ko a czujnika.

Dzi ki temu zapewniony jest prawid owy ponowny monta  
czujnika pr dko ci obrotowej ko a. ozwiertak 11 mm 
pasuje do pojazdów z grupy VAG, np. Golf 6/7, Audi A3, 

koda Octa ia oraz Seat Leon. Grzechotka ma bardzo 
drobne uz bienie. Uchwyt przegubowy daje mo liwo  
precyzyjnego ustawienia. Dzi ki temu skuteczne 
oczyszczanie otworów mocuj cych nawet w trudno 
dost pnych miejscach nie stanowi ju  problemu.

Zalety:

Oszcz dno  czasu
Uchwyt przegubowy z bardzo drobnym uz bieniem
Bezproblemowe zastosowanie równie  w trudno 
dost pnych miejscach
Bez ryzyka uszkodzenia otworu monta owego oraz 
ko a czujnika
Bez ryzyka uszkodzenia nowego czujnika podczas 
monta u
Gwarancja zachowania dok adnych warto ci 
pomiarowych

Zakres dostawy: Rozwiertak 11 mm

Wskazówka: Um die Aufnahmebohrung  vor Korrosion zu 
schützen, ist es sinnvoll diese dünn mit ATE Plastilube 
einzustreichen.

 

Numer katalogowy: 03.9301-0008.3
Krótki nr katalogowy: 760176
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Rozwiertak 15x23mm do 
mocowania czujnika ABS

Przed zamontowaniem nowego czujnika obrotów ko a 
ABS trzeba dok adnie oczy ci  otwór monta owy i 
przywróci  mu wymiar nominalny. Idealnym narz dziem 
do tego rodzaju pracy jest rozwiertak ATE.

Zastosowanie rozwiertaków umo liwia dok adne 
czyszczenie otworów monta owych ( r. 15mm) do 
czujników obrotów ko a ABS i nie powoduje poszerzania 
rednicy otworu ani uszkodze  ko a czujnika. Gwarantuje 

to poprawny ponowny monta  czujnika obrotów ko a.

Grzechotka o bardzo drobnym uz bieniu. Uchwyt 
przegubowy daje mo liwo  precyzyjnego ustawienia. 
Dzi ki temu skuteczne oczyszczanie otworów 
monta owych nawet w trudno dost pnych miejscach nie 
stanowi ju  problemu.

Zalety:

Grzechotka o bardzo drobnym uz bieniu
Uchwyt przegubowy
atwe zastosowanie nawet w trudno dost pnych 

miejscach
Nie powoduje uszkodzenia otworu monta owego 
ani ko a czujnika

Wskazówka: Aby zabezpieczy  otwór monta owy przed 
korozj  zaleca si  pokrycie go cienk  warstw  preparatu 
ATE Plastilube.

 

Numer katalogowy: 03.9301-0006.3
Krótki nr katalogowy: 760163
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Rozwiertak 18x23mm do 
mocowania czujnika ABS

Przed zamontowaniem nowego czujnika obrotów ko a 
ABS trzeba dok adnie oczy ci  otwór monta owy i 
przywróci  mu wymiar nominalny. Idealnym narz dziem 
do tego rodzaju pracy jest rozwiertak ATE.

Zastosowanie rozwiertaków umo liwia dok adne 
czyszczenie otworów monta owych ( r. 18mm) do 
czujników obrotów ko a ABS i nie powoduje poszerzania 
rednicy otworu czy uszkodze  ko a czujnika. Gwarantuje 

to poprawny ponowny monta  czujnika obrotów ko a.

Grzechotka o bardzo drobnym uz bieniu. Uchwyt 
przegubowy daje mo liwo  precyzyjnego ustawienia. 
Dzi ki temu skuteczne oczyszczanie otworów 
mocuj cych nawet w trudno dost pnych miejscach nie 
stanowi ju  problemu.

Zalety:

Grzechotka o bardzo drobnym uz bieniu
Uchwyt przegubowy
atwe zastosowanie nawet w trudno dost pnych 

miejscach
Nie powoduje uszkodzenia otworu monta owego ani 
ko a czujnika

Wskazówka: Aby zabezpieczy  otwór monta owy przed 
korozj  zaleca si  pokrycie go cienk  warstw  preparatu 
ATE Plastilube.

 

Numer katalogowy: 03.9301-0007.3
Krótki nr katalogowy: 760164
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Rozwiertak 18x34mm do 
mocowania czujnika ABS, 
specjalna d ugo  dla 
pojazdów VAG

Przed zamontowaniem nowego czujnika obrotów ko a 
ABS trzeba dok adnie oczy ci  otwór monta owy i 
przywróci  mu wymiar nominalny. Idealnym narz dziem 
do tego rodzaju pracy jest rozwiertak ATE.

Zastosowanie rozwiertaka umo liwia dok adne 
oczyszczenie otworu o r. 18 mm, przeznaczonego do 
zamocowania czujnika obrotów ko a ABS i nie powoduje 
powi kszenia rednicy otworu ani ko a 
czujnika.Gwarantuje to poprawny ponowny monta  
czujnika obrotów ko a. D ugo  34mm dostosowana jest 
do u ycia w samochodach VAG.

Grzechotka o bardzo drobnym uz bieniu. Uchwyt 
przegubowy daje mo liwo  precyzyjnego ustawienia. 
Dzi ki temu skuteczne oczyszczanie otworów 
monta owych nawet w trudno dost pnych miejscach nie 
stanowi ju  problemu.

Zalety:

Grzechotka o bardzo drobnym uz bieniu
Uchwyt przegubowy
atwe zastosowanie nawet w trudno dost pnych 

miejscach
Nie powoduje uszkodzenia otworu monta owego 
ani ko a czujnika

Wskazówka: Aby zabezpieczy  otwór monta owy przed 
korozj  zaleca si  pokrycie go cienk  warstw  preparatu 
ATE Plastilube.

 

Numer katalogowy: 03.9301-0004.3
Krótki nr katalogowy: 760161
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Zestaw wkr taków r cznych ruby zabezpieczaj ce tarcz hamulcowych s  cz sto 
mocno zapieczone. Odkr cenie rubokr tem przysparza 
wówczas du ych trudno ci.

Za pomoc  wkr taków pobijanych ATE z odpowiednimi 
wk adkami do popularnych rub krzy akowych, 
imbusowych i TORX mo na wykr ca  ruby 
zabezpieczaj ce nie powoduj c uszkodze . Przez 
uderzenie w r czny wkr tak po pierwsze bit zostaje 
wci ni ty w g owic  ruby, a po drugie poprzez 
wytworzony impuls obrotowy ruba si  luzuje. Wkr tak 
pobijakowy i bity wykonane s  z bardzo twardej stali 
chromo-wanadowej w jako ci przemys owej.

Zalety:

10 bitów do wszystkich popularnych rub 
zabezpieczaj cych do tarcz hamulcowych
Por czne wykonanie
Stal chromowo-wanadowa w jako ci przemys owej

Zakres dostawy:

R czne wkr taki pobijane
10 bitów
Imbusy: SW 5, 6, 10mm
G owice krzy akowe. PZ3, PH3, PH4
TORX: T-30, T-40, T-45, T-50

Bezpiecze stwo:

Przy stosowaniu r cznych wkr taków pobijakowych 
nale y nosi  okulary i r kawice ochronne!

 

Numer katalogowy: 03.9314-0050.3
Krótki nr katalogowy: 760170
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Walizka naprawcza do 
zacisków hamulcowych ATE

Walizka naprawcza do zacisków hamulcowych s u y do 
przeprowadzania napraw i konserwacji elementów
prowadz cych zacisków hamulcowych ATE

ej zawarto , w sk ad której wchodzi cznie 
118 oryginalnych cz ci ATE, wystarcza do naprawy 
maks. 20 zacisków. Dzi ki przechowywaniu w walizce 
asortymentowej cz ci naprawcze stosowane do naprawy 
zacisków hamulcowych s  zawsze dost pne. Oznaczenie 
przegródek umo liwia atwe zamówienie pojedynczych 
cz ci w ka dej chwili. Walizka jest dostarczana w cznie 
z dwoma szczotkami do honowania (ATE i Lucas) do 
czyszczenia prowadnic.
Cz ci naprawcze mo na stosowa  we wszystkich 
modelach pojazdów wyposa onych w zaciski hamulcowe 
ATE z osadzeniem typu pi . 

Zakres dostawy: Oryginalne wyposa enie

sworze  prowadz cy
8x 11.8171-0067.1
16x 11.8171-0069.1 (zast puje nr -0008.1)
4x 11.8171-0072.1
4x 11.8171-0096.1
2x 11.0103-0001.2 (zest. napr.)
2x 11.0103-0002.2 (zest. napr.)

os ona zabezpieczaj ca
10x 11.8190-0067.1
10x 11.8190-0157.2
10x 11.8190-0751.1

tuleje prowadz ce
8x 11.8171-0015.2
8x 11.8171-0022.1
8x 11.8171-0061.2
4x 11.8171-0065.2
8x 11.8171-0066.1
8x 11.8171-0073.2
8x 11.8171-0092.1

szczotki do honowania
1x 03.9314-1395.1
1x 03.9314-1396.1

Wskazówka: Informacja o produkcie umieszczona
w pokrywie walizki zawiera wyszczególnienie 
pojedynczych cz ci wraz z numerami rzeczowymi ATE. 
Mo na je zamówi  dodatkowo w ka dej chwili. Aby 
umo liwi  Pa stwu wyszukiwanie Dzi ki temu maj  
Pa stwo mo liwo  uniwersalnego wykorzystania walizki.

 

Numer katalogowy: 11.0109-9001.3
Krótki nr katalogowy: 250158
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Zestaw tulei monta owych Coraz liczniej pojawiaj  si  na rynku samochody z 
o yskami kó  zintegrowanymi w tarczy lub b bnie 
hamulcowym. Przy monta u o yska mog  skantowa  o 
czop osi. Podczas próby ponownego zdj cia tarczy lub 
b bna z czopu osi, o yska rozpadaj  si  bez mo liwo ci 
ich naprawy.

Za pomoc  zestawu ATE do bezpiecznego monta u tulei 
unika si  takiego skantowania.

Odpowiednio do rednicy z zestawu wybiera si  
odpowiedni  tulej  monta ow  i wsuwa do 
zintegrowanego o yska. W ten sposób wyrównuje si  z 
grubsza dwa wewn trzne pier cienie. Nast pnie tarcz  
lub b ben hamulcowy wraz z tulej  monta ow  wk ada 
si  na gwintowany krócie  czopu osi (lekko naoliwiony) i 
mo na je bez problemu i skantowania dosun  a  do 
oporu.

Zalety:

Brak uszkodze  zintegrowanych o ysk kó .
Szybki i bezpieczny monta
Do wszystkich bie cych zastosowa
Pasuje do wyrobów innych producentów hamulców

Zakres dostawy:

8 tulei monta owych
Praktyczny wk ad z twardej pianki do przechowywania

 

Numer katalogowy: 03.9314-3000.3
Krótki nr katalogowy: 760172
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Przyrz d kontrolny do 
uk adu jezdnego

Przyrz d kontrolny do uk adu jezdnego to proste, ale 
bardzo efektywne narz dzie pomocnicze s u ce do 
lokalizacji luzu o yskowego w obszarze osi pojazdu. Przy 
obci eniu uk adu jezdnego mo na za pomoc  przyrz du 
do kontroli uk adu jezdnego w prosty i szybki sposób 
zlokalizowa  luz o yskowy przy: o ysku amortyzatora 
teleskopowego, o ysku cichobie nym / przegubie 
no nym / g owicy poprzecznego dr ka kierowniczego / 
o ysku ko a / przegubie osiowym.

Przy u yciu przyrz du kontrolnego do uk adu jezdnego do 
wykrywania usterek czy ich diagnozowania mo na 
zaoszcz dzi  du o czasu. Ten przyrz d kontrolny 
przeznaczony jest do wszystkich pojazdów osobowych do 
3,5 t. Wykonane ze specjalnej stali gwarantuje 
d ugotrwa e zastosowanie w warsztacie. Specjalne 
tworzywo sztuczne zapobiega przypadkowemu 
ze lizgni ciu si  przyrz du podczas u ycia przy 
poje dzie.

Zakres zastosowania: o ysko amortyzatora 
teleskopowego, o ysko cichobie ne / przegub no ny / 
g owica poprzecznego dr ka kierowniczego / o ysko 
ko a / przegub osiowy.

Zalety:

Do lokalizacji luzu o yskowego w zakresie osi 
pojazdu.

Kontrola luzu przy obci eniu jak podczas jazdy
Bardzo ekonomiczna metoda kontroli
Prosty w u yciu, obs uga przez jedn  osob

Du a oszcz dno  czasu przy diagnozowaniu usterek
Przeznaczony do wszystkich pojazdów osobowych do 
3,5 t

Zakres dostawy:

Przyrz d kontrolny do uk adu jezdnego

Dane techniczne:

D ugo  1: 400 mm

D ugo  2: 400 mm

rednica rury: 32 mm

rednica powierzchni kontrolnej: 51 mm

 

Numer katalogowy: 03.9314-5971.3
Krótki nr katalogowy: 760200
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Folia przylepna na klocki 
hamulcowe

Folia przylepna na p ytk  tyln  klocków hamulcowych jest 
prostym, ale bardzo efektywnym rodkiem, aby 
wyeliminowa  odg os stukania i ko atania klocków 
w przypadku starszych pojazdów z du ym przebiegiem.

Wcze niej przygotowana i dopasowana folia klei si  z obu 
stron. Najpierw przyklejana jest ona na oczyszczon  / 
odt uszczon  tyln  p ytk  klocka hamulcowego, 
a nast pnie mo na przyklei  klocek do zacisku hamulca 
tarczowego. Przyklejenie klocka hamulcowego efektywnie 
eliminuje odg os stukania i ko atania.

Zakres zastosowania: Starsze pojazdy z du ym 
przebiegiem

Zalety:

Efektywne t umienie odg osu stukania i ko atania 
klocków hamulcowych w starszych pojazdach
Uniwersalne zastosowanie

Zakres dostawy:

4 folie do jednej osi pojazdu

 

Numer katalogowy: 13.0460-0400.2
Krótki nr katalogowy: 610400
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Podk adka pod kolana ATE Podk adka pod kolana ATE w przypadku prac 
wykonywanych na kolanach na pod o u lub tu  nad nim 
zapewnia odci enie dla ca ego cia a, poniewa  dzi ki 
niej kolano nie jest obci one punktowo, lecz na ca ej 
swojej powierzchni, co tym samym znacznie zmniejsza 
nacisk na kolano.

Podk adka pod kolana ATE jest wytrzyma a, izoluje ciep o 
i mo na j  my . Stanowi ochron  przed twardym, zimnym 
i wilgotnym pod o em. Uchwyt sprawia, e jest praktyczna 
i wygodna w u yciu.

Zalety:

Uniwersalne zastosowanie w warsztacie.
Dzi ki uchwytowi z wyci ciem jest por czna w u yciu 
oraz mo na j  powiesi .
Zmywalna
Chroni przed zimnym, twardym, brudnym i wilgotnym 
pod o em przy pracach wykonywanych na kolanach.

Zakres dostawy: Podk adka pod kolana ATE

Dane techniczne:

D ugo : 475 mm

Szeroko : 310 mm

Wysoko : 30 mm

Waga: 200 g

 

Za lepka do zbiorniczka 
wyrównawczego

Za lepka ATE do zbiorniczka wyrównawczego z 
aluminium bez otworu, do gwintu 45 mm, pozwala na 
szczelne zamkni cie zbiorniczka. Za lepka chroni system 
przed wtargni ciem wody w czasie mycia silnika pojazdu.
Poza tym zapobiega ona wyciekni ciu p ynu z uk adu 
hamulcowego podczas prac naprawczych.

Wskazówka: Po zako czeniu prac zdj  za lepk  i 
za o yc oryginalne zamkni cie!

 

Numer katalogowy: 03.9314-5970.3
Krótki nr katalogowy: 760199

Numer katalogowy: 03.9302-0784.2
Krótki nr katalogowy: 740071
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Zacisk do w yka 
hamulcowego

Zacisk ATE do zaciskania w yka hamulcowego 
umo liwia bezpieczne i szybkie zaci ni cie przewodu 
podczas napraw lub poszukiwaniu usterki uk adu 
hamulcowego. Zabezpiecza przed niepotrzeb  utrat  
p ynu hamulcowego w czasie wymiany hydraulicznych 
cz ci uk adu. est równie  pomocny w badaniu usterek 
systemu, daj c mo liwo  od czenia poszczególnych kó  
od uk adu hamulcowego. Okr g e ramiona zacisku o 
rednicy 10mm umo liwiaj  zaci ni cie w yka 

hamulcowego chroni c go przed uszkodzeniem.

Zalety:

szybkie zaci ni cie w yka podczas naprawy lub 
szukania usterki uk adu hamulcowego
okr g e ramiona zacisku ( rednica 12 mm) chroni ce 
w yk
proste i uniwersalne zastosowanie

Bezpiecze stwo:

Klamr  zawsze umieszcza  w rodkowej cz ci 
przewodu!
Po zako czeniu prac od czy  koniecznie klamr !

 

Zestaw haczyków ATE Flex Haczyk ATE Flex to ma y pomocnik w wielu sytuacjach. 
Mo na u y  haczyka ATE Flex przyk adowo przy 
naprawie hamulców, aby bezpiecznie zamontowa  siod o 
do wspornika. Dzi ki temu w  hamulcowy zostaje 
odci ony i nie ulega uszkodzeniom. Dzi ki wyra nej 
barwie sygna owej unika si  ryzyka pozostawienia 
narz dzia po naprawie. Oprócz tego uchwyty i podpory 
mog  by  bez trudu wyginane dzi ki elastycznej 
konstrukcji.

Zalety:

Uniwersalne zastosowanie
Elastyczne wykonanie 
Barwa sygna owa
Odci enie w a hamulcowego
Prosta obs uga

Zakres dostawy: 2 haczyki Flex

 

Numer katalogowy: 03.9310-0060.3
Krótki nr katalogowy: 760028

Numer katalogowy: 03.9314-5974.1
Krótki nr katalogowy: 760243
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ATE pasta do cylinderków ATE pasta do cylinderków jest niezb dnym rodkiem 
pomocniczym w naprawie i monta u elementów hydrauliki 
hamulcowej zapewniaj c znakomite smarowanie i 
konserwacj . Past  na o y  cienk  i równomiern  
warstw  na: powierzchnie cylinderków, t oczków i 
uszczelek.

Zalety: Wspó dzia a z p ynami hamulcowymi DOT 3, DOT 
4 i DOT 5.1

Zakres dostawy: Tubka á 180 gr

Bezpiecze stwo: Wskazówka bezpiecze stwa:Miejsca 
styku z p ynem hamulcowym nie nat uszcza  smarami 
mineralnymi czy olejami.

Dane techniczne:

Zawartosc: 180g

 

Plastilube 75 ml

Pasta Plastilube jest niezast pionym rodkiem do 
nak adania na prowadnice zacisków i klocków
hamulcowych, smaruj c je oraz chroni c je przed korozj .

Aby zapobiec piszczeniu hamulców nale y posmarowa  
stron  grzbietow  klocka past  Plastilube. ATE Plastilube 
nie jest agresywna i nie zawiera metali, dlatego nadaje 
si  równie  doskonale do zastosowania w zaciskach 
aluminiowych.

Zalety:

wolna od opi ków metalu i kwasów t uszczowych
wy mienita ochrona przed korozj
podwy szona smarowno  i trwa o  prowadzi do 
zredukowania ilo ci napraw.
nierozpuszczalna w wodzie, odporna na wymywanie.
wielostronne zastosowanie
wspó gra z wszystkimi metalami oraz materia ami 
uszczelek.

Zakres dostawy: 12 tubes each holding 75 ml in display 
package
 

Wskazówka: Uwaga: nie smarowa  powierzchni 
ciernych!

Dane techniczne:

Zawartosc: 75 ml

 

Plastilube 35 ml

Zawartosc: 35 ml

Numer katalogowy 03.9902-1001.2

Krótki nr katalogowy 700014

Numer katalogowy: 03.9902-0510.2
Krótki nr katalogowy: 700019

Numer katalogowy: 03.9902-1002.2
Krótki nr katalogowy: 700015
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03.9302-9010.3 / 740251 03.9302-9021.3 / 740243

03.9302-9020.3 / 740242

03.9302-9079.3 / 740259

03.9302-1000.4 / 740122

03.9302-9001.3 / 740236

03.9302-9052.3 / 740254

ATE Type 1000

Lista cz ci zamiennych

104 © 2019 Continental Aftermarket GmbH



ATE Type 1200

03.9302-9010.3 / 740251 03.9302-9020.3 / 740242 03.9302-9021.3 / 740243

03.9302-9001.3 / 740236

03.9302-1200.4

03.9302-9031.1 / 740246

03.9302-9052.3 / 740254

03.9302-9079.3 / 740259

Lista cz ci zamiennych
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03.9302-9010.3 / 740251 03.9302-9020.3 / 740242

03.9302-9079.3 / 740259

03.9302-1300.4 / 740134

03.93202.9042.2 / 740250

03.9302-9001.3 / 740236

ATE Type 1300

03.9302-9032.1 / 740247

03.9302-9052.3 / 740254

Lista cz ci zamiennych
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03.9302-1500.4 / 740295

03.9302-9211.3 / 740266

FB 5e

03.9302-9003.3 / 740238

03.9302-9200. / 740264

03.9302-9055.3 / 740309 03.9302-9260.3 / 740308

Lista cz ci zamiennych
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FB 5p

03.9302-9010.3 / 740251 03.9302-9020.3 / 740242

03.93202.9042.2 / 740250

03.9302-9001.3 / 740236

03.9302-1350.4 / 740230
03.9302-9032.1 / 740247

03.9302-9079.3 / 740259

03.9302-9052.3 / 740254

Lista cz ci zamiennych
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ATE Type 1600

03.9302-9022.2 / 740244

03.93202.9070.3 / 740257

03.9302-9200.2 / 740264

03.9302-1600.4 / 740171

03.9302-9003.3 / 740238

Lista cz ci zamiennych
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FB 15-BF

03.9302-9211.3 / 740266

03.9302-9022.2 / 740244

03.9302-9070.3 / 740257

03.9302-9200.2 / 740264

03.9302-9052.3 / 740254

5x20 mm M2/2A 250V

03.9302-9250.1 / 740267

03.9302-1650.4 / 740229

03.9302-9003.3 / 740238

Lista cz ci zamiennych
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FB 15-M

03.9302-9211.3 / 740266

03.9302-9022.2 / 740244

03.9302-9070.3 / 740257

03.9302-9200.2 / 740264

03.9302-9053.3 / 740255

5x20 mm M2/2A 250V

03.9302-9250.1 / 740267

03.9302-1660.4 / 740231

03.9302-9004.2 / 740239

Lista cz ci zamiennych
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03.9302-9021.3 / 740243

03.9302-9020.3 / 740242

03.9302-9079.3 / 740259

03.9302-1800.4 / 740197

03.9302-9002.3 / 740237

ATE Type 1800

03.9302-9031.1 / 740246

03.9302-9052.3 / 740254

Lista cz ci zamiennych
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FB 20

03.9302-9211.3 / 740266

03.9302-9060.2 / 740256

03.9302-9019.2 / 740241

03.9302-9023.3 / 740245

03.9302-9200.2 / 740264

03.9302-9052.3 / 740254

5x20 mm M2/2A 250V

03.9302-9250.1 / 740267

03.9302-9003.3 / 740238

03.9302-1900.4 / 740203

Lista cz ci zamiennych
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FB 60

03.9302-9211.3 / 740266

03.9302-9060.2 / 740256

03.9302-9019.2 / 740241

03.9302-9022.2 / 740244

03.9302-9200.2 / 740264

03.9302-9052.3 / 740254

5x20 mm M2/2A 250V

03.9302-9250.1 / 740267

03.9302-2000.4 / 740204

03.9302-9003.3 / 740238

Lista cz ci zamiennych

114 © 2019 Continental Aftermarket GmbH



FB 30

03.9302-9301.1 / 740290

03.9302-9220.3 / 740303

03.9302-9251.3 / 740307

03.9302-9200.2 / 740264

03.9302-9420.3 / 740276

03.9302-9240.3 / 740306

03.9302-9231.3 / 740305

03.9302-9250.1 / 740267

03.9302-3000.4 / 740273

03.9302-9003.3 / 740238

03.9302-9105.3 / 740274

03.9302-9022.2 / 740244

03.9302-9107.1 / 740311

03.9302-9212.3 / 740275

> 06.2008

Lista cz ci zamiennych
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FB 30 S/SR

03.9302-9213.3 / 740293

03.9302-9301.1 / 740290

03.9302-9220.3 / 740303

03.9302-9251.3 / 740307

03.9302-9230.3 / 740304

03.9302-9420.3 / 740276

03.9302-9240.3 / 740306

03.9302-9231.3 / 740305

03.9302-9250.1 / 740267

03.9302-3010.4 / 740288

03.9302-3020.4 / 740297

03.9302-9003.3 / 740238

03.9302-9105.3 / 740274

03.9302-9022.2 / 740244

Lista cz ci zamiennych
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03.9302-3020.4 / 740297

FB 30 S/SR

03.9302-9300.2 / 740291

03.9302-9302.2 / 740292

03.9302-9106.1 / 740289

03.9302-9200.2 / 740264

03.9302-3010.4 / 740288

03.9302-9107.1 / 740311

> 06.2008

03.9302-9303.3 / 740294

Lista cz ci zamiennych
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FB 30

03.9302-9301.1 / 740290

03.9302-9220.3 / 740303

03.9302-9251.3 / 740307

03.9302-9420.3 / 740276

03.9302-9240.3 / 740306

03.9302-9250.1 / 740267

03.9302-3005.4 / 740312
03.9302-9003.3 / 74023803.9302-9105.3 / 740274

03.9302-9022.2 / 740244

03.9302-9107.1 / 740311

03.9302-9216.3 / 740320
03.9302-9214.3 / 740318

> 2017

Lista cz ci zamiennych
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FB 30 S/SR

03.9302-9301.1 / 740290

03.9302-3015.4 / 740313

03.9302-3025.4 / 740314

03.9302-9420.3 / 740276

03.9302-9240.3 / 740306

03.9302-9003.3 / 740238

03.9302-9022.2 / 740244

03.9302-9220.3 / 740303

03.9302-9251.3 / 740307

03.9302-9250.1 / 740267

03.9302-9105.3 / 740274

03.9302-9216.3 / 740320
03.9302-9215.3 / 740319

> 2017
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03.9302-3015.4 / 740313

03.9302-3025.4 / 740314

FB 30 S/SR

03.9302-9300.2 / 740291

03.9302-9302.2 / 740292

03.9302-9106.1 / 740289

03.9302-9107.1 / 740311

> 2017

03.9302-9303.3 / 740294
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BFT 320/320P

03.9311-0096.3 / 730079 03.9311-0090.3 / 730075

03.9311-0095.3 / 730078

03.9311-0080.4 / 730071
03.9311-0085.4 / 730077

03.9311-0093.3 / 730076
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AST 3. Generation

03.9301-0113.2 / 760137

03.9301-0110.4 / 760132

Lista cz ci zamiennych
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03.9310-0016.4 / 760155

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

6 mm SAE 
03.9310-0025.1 / 760237

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

6 mm DIN 
03.9310-0023.1 / 760235

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

M20 x2 
03.9310-0018.1 / 760230

M12 x 1,25 
03.9310-0017.1 / 760229

4,75 mm 
03.9310-0019.2 / 760231

5 mm 
03.9310-0020.2 / 760232

6 mm 
03.9310-0021.2 / 760233
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1500 mmM10 x 1

M18 x 1,5M18 x 1,5M10 x 1M10 x 1

M10 x 1

M10 x 1

alle M
10 x 1

83.7701-1500.3
331205

Lista cz ci zamiennych
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03.9305-1045

03.9305-1050.1 
730082

.2
  730045

Spare part lists

M18 x 1,5

M10 x 1

alle M
10 x 1

M10 x 1
M10 x 1

Schlauch M10 x 1 beiderseits – 3000 mm lang

M10 x 1M10 x 1

Lista cz ci zamiennych
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03.9314-4999.4  / 760133

03.9314-4983.1 / 760114

SW 13   Ø 30,6 mm

03.9314-4985.1 / 760116

Ø5 4 mm

03.9314-4986.1 / 760117

Ø 63,5 mm

03.9314-4987.1 / 760118

Ø3 2 mm

03.9314-4988.1 / 760119

Ø3 2 mm

03.9314-4989.1 / 760120

Ø4 2 mm

03.9314-4990.1 / 760121

Ø 55,5 mm

03.9314-4991.1 / 760122

Ø 50,8 mm

03.9314-4993.1 / 760124

Ø3 2 mm

03.9314-4992.1 / 760123

Ø3 0 mm

03.9314-4984.1 / 760115

Ø 47,7 mm

03.9314-4981.2 / 760112

03.9314-4994.2 / 760135

76011303.9314-4982.1 / 

6 - 17

Lista cz ci zamiennych
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03.9310-0001.4  / 760012 03.9310-0015.4  / 760134

4,75 mm

6,00 mm

8,00 mm

10,00 mm

 

03.9310-0010.2 / 760077

03.9310-0011.2 / 760078

03.9310-0012.2 / 760079

03.9310-0013.2 / 760080

 

03.9310-0005.1 / 760019

03.9310-0002.1 / 760013

03.9310-0003.1 / 760015

03.9310-0004.1 / 760017

03.9310-0006.1 / 760021

03.9310-0006.1 / 760021

03.9310-0007.1 / 760022

03.9310-0007.1 / 760022

4,75 mm

6,00 mm

8,00 mm

10,00 mm

 

03.9310-0010.2 / 760077

03.9310-0011.2 / 760078

03.9310-0012.2 / 760079

03.9310-0013.2 / 760080

 

03.9310-0005.1 / 760019

03.9310-0002.1 / 760013

03.9310-0003.1 / 760015

03.9310-0004.1 / 760017

 

4,75 mm 03.9310-0014.2 / 760081 03.9310-0005.1 / 760019

Ø

Ø

Ø

OP1

OP1

SAE-E

SAE-F

DIN-F

OP1

OP2

Lista cz ci zamiennych

© 2019 Continental Aftermarket GmbH 127



03.9314-0050.3-02  / 760170

6 - 17

Bit Kreuz PH3

03.9314-0054.1-02 / 760206

Bit T40

03.9314-0058.1-02 / 760210

Bit 6

03.9314-0052.1-02 / 760204

Bit Kreuz PZ3

03.9314-0056.1-02 / 760208

Bit 5

03.9314-0051.1-02 / 760203

Bit Kreuz PH4

03.9314-0055.1-02 / 760207

Bit T45

03.9314-0059.1-02 / 760211

Bit T50

03.9314-0060.1-02 / 760212

Bit 10

03.9314-0053.1-02 / 760205

Bit T30

03.9314-0057.1-02 / 760209
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03.9314-1340.4 / 760110

50 mm 
03.9314-1342.1 / 760127

40 mm 
03.9314-1341.1 / 760126

Set 2
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VDO TPMS Pro i VDO TPMS Go to kompaktowe, uniwersalne urządzenia do kontroli i programowania czujników systemów 
monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS) dużej liczby producentów pojazdów. Oprócz bezproblemowej kontroli czujni-
ków TPMS możliwe jest m.in. wyświetlenie statusu baterii, temperatury i ciśnienia w ogumieniu dla danego czujnika.

Urządzenia VDO TPMS Pro i VDO TPMS Go zawierają obszerną bazę danych z dużą ilością informacji o czujnikach TPMS, 
takich jak numery części zamiennych lub momenty obrotowe i tym samym gwarantują jakość pracy oraz ją w ogromnym 
stopniu ułatwiają. W bazie danych zawarte są wszystkie czujniki OE oraz większość czujników uniwersalnych, a także 
wszystkie pojazdy lekkie, które wyposażone są w bezpośredni system TPMS.

VDO TPMS Pro
Numer artykułu: 
A2C59506457

VDO TPMS Go
Numer artykułu: 
2910002037400

Poręczni pomocnicy 
w codziennej pracy w warsztacie

Najlepiej dostosowane 
do potrzeb techników

Nawigacja, która bazuje na ikonkach, realizowana jest na 
wyświetlaczu kolorowym 4,3” o wysokiej rozdzielczości  
i pozwala na łatwe poruszanie się po wielu dostępnych 
menu oraz funkcjach umożliwiając wydajną pracę.
Nowo zaprogramowane czujniki TPMS można w zależności 
od modelu pojazdu wgrać poprzez złącze OBDII do ste-
rownika TPMS i je odpowiednio skonfigurować. Ponadto 
poprzez złącze OBDII można odczytać błędy w systemie 
TPMS oraz je skasować.

 

Korzystna cena, solidna konstrukcja  
i najprostsza obsługa

Dzięki solidnej obudowie i trwałym akumulatorom urządze-
nie doskonale sprawdza się w codziennych realiach warszta-
towych i do wykonywania rutynowych zadań w serwisach.
Możliwe jest szybkie zaprogramowanie czujników zamien-
nych, koło po kole. Do skonfigurowania należy użyć urzą-
dzenia VDO TPMS Go w połączeniu z diagnostycznym 
narzędziem skanującym albo skorzystać ze zintegrowanej 
procedury do automatycznego lub ręcznego konfigurowa-
nia TPMS dostępnej w ponad 22 językach.



ATE – Jest znakiem  
towarowym koncernu Continental

Continental Aftermarket GmbH 
Guerickestrasse 7  
60488 Frankfurt 
Germany

Phone +49 69 76 03-1  
Fax +49 69 761061

www.ate-brakes.com


