
Simplu si usor de utilizat.
Avantaje:
• Eliminã timpii necesari demontãrii
si montãrii subansamblelor motoru-
lui.
• Diagnostic sigur si rapid.
• Ideal pentru inspectii periodice si
de rutinã.
• Ideal pentru testarea motorului la
vânzarea  masinilor second-hand. 

Detecteazã microfisuri sau fisuri al
cãror efect se face simtit numai în
cazul unor presiuni mari de lucru
(peste 30 bar). 
Avantaje:
• Detecteazã fisurile care apar la
temperaturi foarte mari
• Metodã de diagnozã  comple-
mentarã testului de presiune al
instalatiei de rãcire (max. 1 bar)

Lichidul testerului este non-toxic,
fãrã acizi si neinflamabil.
Avantaje:
• Depozitare fãrã probleme
• Nu afecteazã mediul înconjurãtor.
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Dispozitiv ce permite detectarea timpurie a pierderilor de
etanseitate între camera de ardere si sistemul de rãcire al
motoarelor. 

Instructiuni de aplicare:
Introduceti testerul în zona de umplere
a radiatorului sau în zona superioarã a
vasului de expansiune. Apãsati pompi-
ta de cauciuc a testerului de câteva ori
pentru ca aceasta sã poatã absorbi
aerul existent deasupra lichidului de
rãcire (vezi imaginea din stânga).

Dacã lichidul testerului aflat în a doua
camerã (centralã) îsi modificã coloratia
din albastru cãtre verde înseamnã cã
existã o fisurã între camera de ardere
si sistemul de rãcire (vezi imaginea din
dreapta).

Testerul poate fi folosit atât cu motorul
rece cât si cu motorul cald. Lichidul de
testare trebuie înlocuit dupã fiecare
probã.

ATENTIE!
Pentru o informare completã cititi
manualul de utilizare al testerului.

Domenii de aplicare:
• Dupã supraîncalzirea motorului.
• În cazul aparitiei pierderilor de lichid
sau fisurãrii chiluasei sau a garniturii de
chiulasã.

IMPORTANT:
• Nu puneti în contact testerul cu
suprafata lichidului de rãcire. 
Asigurati-vã ca nu a intrat lichid de
rãcire (antigel) în interiorul testerului.

• În cazul motoarelor Diesel testarea
trebuie  fãcutã numai dupã ce motorul
a functionat într-un regim usor mãrit
fatã de regimul de ralanti.
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Denumire Art.-Nr. U.A.
Tester CO2 893 964 101 1
(trusã)
Reactiv ptr. 893 202 1
tester CO2
500 ml


