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Professioneel gamma

Product specificaties

FuelSystemSERVE
Wynn's FuelSystemSERVE is een volledig autonoom
bij 12 V werkend apparaat om zonder demontage
en bij draaiende motor injectiesystemen van
benzine- en dieselmotoren grondig te reinigen

Eigenschappen











Werkt zonder dat men componenten van het brandstofsysteem dient te demonteren.
Eenvoudige aansluiting en bediening.
Debiet aanpasbaar aan vervuilingsgraad en cilinderinhoud.
Werkt op de batterij van de auto (12 V).
Wanneer de behandeling beëindigd is, slaat het toestel automatisch af en hoort men
een alarmtoon.
De machine kan op ieder moment tijdens de behandeling uitgeschakeld worden.
Volledig gesloten reservoir, verhindert ontsnappen van dampen van de reinigingsvloeistof.
Veiligheidsdop op reservoir met bescherming tegen onder- en overdruk.
Uitgerust met een volledige set adapters voor de Europese markt.
Opties staan ter beschikking zoals adapters voor Amerikaanse wagens.

Toepassingen
 Aansluitbaar op alle injectiesystemen van benzinemotoren (met carburator, K, KE, L, LE,
LH, Monojetronic, Motronic, Renix, directe injectie, enz.) en dieselmotoren (voorkamer
en directe injectie, met gemeenschappelijke drukleiding (common rail), injectiepomp
eenheid).
 Kan gebruikt worden voor personen- en vrachtwagens, scheepsmotoren en
stationaire motoren.
 Kan enkel gebruikt worden met de producten Wynn’s Injection System Purge
(W76695) en Wynn’s Diesel System Purge (W89195).
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Kenmerken

Product specificaties

Pomp

: Behuizing, metalen delen – AISI 303
roestvrij staal / tandwielen – Peek™
Maximum pompdruk
: 10 bar bij 3450 omwentelingen per minuut
Maximum debiet
: 30 l/uur
Inhoud van het reservoir voor reinigingsvloeistof : 1,3 l
Elektrische aansluiting
: 12 V gelijkstroom
Filtratie van de vloeistof
: metalen filterzeef op het einde van de
retourleiding
Relais
: 12A
Gewicht
: 7 kg
Drukregelaar
: manuele bypassregeling
Koppeling
: magnetisch – uitgeschakeld bij 10 bar
Motor
: 12 V gelijkstroom / 6000 omwentelingen
per minuut
Regelbare druk aanpasbaar aan ieder type injectiesysteem. Fijne regeling is mogelijk dankzij de
speciale regelaar (tussen 0 en 10 bar).
De behandelingsduur kan aangepast worden vaan 0 tot 60 minuten (gradatie per 5 minuten),
automatische stilstand na behandelingsduur. Het wordt aanbevolen om de behandeling met
een pauze van 15 minuten op te delen.
Automatische stilstand bij minimaal vloeistof niveau.
Snelkoppelingen aan de slangen.
Gebruiksaanwijzing
 Zie de handleiding.
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