SPÜLGERÄT
VON VAICO
inkl. Adapter
Getriebespülung leicht gemacht

GETRIEBESPÜLGERÄT
TRANSMISSION FLUSHING UNIT
PŁUCZKA PRZEKŁADNIOWA

22101 | 29001

Das Getriebeöl innerhalb eines A
 utomatikgetriebes
sollte in regelmäßigen Abständen komplett aus
getauscht werden, da sonst eine einwandfreie
Funktion des Getriebes nicht mehr gewährleistet
werden kann.
Das VAICO Getriebespülgerät kann Getriebe, Dreh
momentwandler und Kühler durchspülen oder inner
halb von kurzer Zeit einen kompletten Ölwechsel
durchführen. Die Ölwechselrate liegt bei nahezu
100 %.

The transmission oil within an automatic gearbox
should be completely replaced at regular intervals,
otherwise the proper functioning of the gearbox can
no longer be guaranteed.
The VAICO transmission flushing unit can flush the
transmission, torque converter and radiator or carry
out a complete oil change within a short time. The
oil change rate is almost 100%.

Olej przekładniowy automatycznej skrzyni biegów
powinien być wymieniany całkowicie w regularnych
odstępach czasu, w przeciwnym razie nie będzie
można zagwarantować prawidłowego działania
przekładni.
Płuczka przekładniowa VAICO może w krótkim cza
sie przepłukać przekładnię, przemiennik momentu
obrotowego i chłodnicę lub przeprowadzić całkowitą
wymianę oleju. Wydajność wymiany oleju wynosi
prawie 100%.

Automatische Identifikation der 
Strömungsrichtung des Getriebeöls
Automatic identification of the flow
direction of the transmission oil
Automatyczna identyfikacja kierunku
przepływu oleju przekładniowego

LCD Touch Display mit
benutzerfreundlicher Bedienung
LCD Touch Display with
user-friendly operation
Wyświetlacz dotykowy LCD z
obsługą przyjazną użytkownikowi

Diverse Adapter für die gänigsten Fahrzeugtypen*
aus Europa, Amerika und Asien
Various adapters for the most common
vehicle types* from Europe, America and Asia
Różne adaptery do najbardziej popularnych
typów pojazdów* z Europy, Ameryki i Azji

Effektive und Fachgerechte Lösung gegenüber dem
unvollständigen manuellen Ölwechsel
Effective and professional solution to
incomplete manual oil change
Skuteczne i profesjonalne rozwiązanie w porówna
niu do manualnej, niekompletnej, wymiany oleju

PASSENDER ERSATZ-ÖLFILTER

X-Ref V991068*

V99-1068

Spannungsversorgung

Power supply

Zasilanie elektryczne

AC 110 V/60 Hz & AC 240 V/50 Hz

Max. Leistung

max. power

max. Moc

150 W

Manometer

manometer

Manometr

0 – 200 psi

Filtergenauigkeit

filter accuracy

Dokładność filtrowania

5 μm

Interne Öltanks

internal oil tanks

wewnętrzne zbiorniki olejowe

2x 25 Liter

Austausch-Genauigkeit

exchange Accuracy

Dokładność wymiany

±80ml

Ø Austauschgeschwindigkeit

Ø Exchange speed

Ø Prędkość wymiany

2 Liter/min

Geräuschpegel

Noise level

Poziom hałasu

<65 db

Bruttogewicht

Gross weight

Waga brutto

78 kg

Abmessungen

Dimensions

Wymiary

500 x 600 x 1180 mm

X-Ref universal

V99-1039

*weitere Spezial-Adapter sind auf Anfrage erhältlich | other special adapters are available on request | inne specjalne adaptery są dostępne na życzenie
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www.vaico.de

Flyer_Spülgerät | Verison 21.10.20

Automatische zyklische Reinigung
des Automatikgetriebes
Automatic periodic cleaning
of the automatic transmission
Automatyczne, regularne czyszczenie
automatycznej skrzyni biegów

