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Kod QR 
Lista adapterów

Płukanie, napełnianie skrzyni biegów
Sprawdzanie, wymiana, odsysanie oleju przekładniowego

- 83 -

 – Urządzenie do płukania automatycznej skrzyni biegów wraz z akcesoriami
 – Urządzenie do kontroli oleju przekładniowego
 – Napełnianie i płukanie skrzyni biegów
 – Sprawdzanie ciśnienia

Odpowiednie adaptery pomiarowe 
można znaleźć w Internecie na „Liście 
adapterów urządzenia do płukania 
automatycznej skrzyni biegów (AGSG)” 
pod adresem: www.autotestgeraete.
de/service/downloads/

SKRZYNIA BIEGÓW
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AGSG 12VDC_W 043001_1

Urządzenie do płukania automatycznej skrzyni biegów AGSG

Mobilne urządzenie ze stali szlachetnej umożliwia łatwą wymianę oleju przekła‑
dniowego i efektywne płukanie skrzyni biegów. Znajduje się na nim miejsce na 
narzędzia, wymieniane części i pojemniki na zużyty i świeży olej.

 – Zasilanie 12 VDC
 – Współczynnik wymiany oleju przekładniowego – co najmniej 95%
 – JEDNO urządzenie do wymiany oleju I płukania
 – Specjalny środek czyszczący dopasowany do olejów do automatycznych skrzyń 
biegów. Wiąże opiłki, glikol i zabrudzenia (nie znajduje się w zakresie dostawy).

 – Duży, znajdujący się u góry pojemnik do spuszczania oleju umożliwiający łatwą 
naprawę skrzyni biegów bez powstawania zabrudzeń od oleju

 – Zastosowanie dla wielu marek: MB, BMW, Audi, VW, ZF, GM, Aisin, Jatco itp.

Specjalny środek czyszczący dopasowany do olejów do automatycznych skrzyń 
biegów; wiąże opiłki, zabrudzenia i glikol. Zamówienie można złożyć na stronie: 
www.automatikoelwechselsystem.de

AGSG_12VDC_H 043002_1

Mobilne urządzenie do płukania automatycznej skrzyni biegów

Adaptacyjne, mobilne urządzenie ze stali szlachetnej umożliwia łatwą wymianę 
oleju przekładniowego i efektywne płukanie skrzyni biegów. Łatwy montaż na 
dostępnym wózku na narzędzia ogólne. 

 – Zasilanie 12 V/DC
 – Współczynnik wymiany oleju przekładniowego – co najmniej 95%
 – JEDNO urządzenie do wymiany oleju I płukania
 – Możliwość rozszerzenia o AGSG_W, mobilne urządzenie ze stali szlachetnej
 – Zastosowanie dla wielu marek: samochody azjatyckie, Audi, BMW, Jatco, MB, 
VW, ZF itp.

Specjalny środek czyszczący dopasowany do olejów do automatycznych skrzyń 
biegów; wiąże opiłki, zabrudzenia i glikol. Nie znajduje się w zakresie dostawy. 
Zamówienie można złożyć na stronie: www.automatikoelwechselsystem.de

Wózek na narzędzia ogólne nie znajduje się w zakresie dostawy

Automatyczna skrzynia biegów
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Akcesoria

AGSG_Z1 043007

Urządzenie grzewcze, akcesoria do AGSG

Akcesoria do urządzenia do płukania automatycznej skrzyni biegów. 
Do rozgrzania oleju do automatycznej skrzyni biegów do ok. +90°C, w celu bez‑
piecznego otwarcia termostatu (między automatyczną skrzynią biegów a chłodni‑
cą automatycznej skrzyni biegów), a tym samym całego obiegu.

AGSG_Z2 043008_1

Urządzenie do płukania chłodnicy oleju, akcesoria AGSG  
(brak ilustracji)

Doskonały efekt dzięki pulsacyjnemu czyszczeniu/płukaniu chłodnicy oleju i do‑
datkowemu taktowanemu impulsowo czyszczeniu sprężonym powietrzem. 
Brak zabrudzeń urządzenia do płukania dzięki specjalnie opracowanemu filtrowi 
dokładnego oczyszczania.

AGSGA -

Adaptery urządzenia do płukania automatycznej skrzyni biegów 

Dla urządzenia do płukania automatycznej skrzyni biegów (AGSG) zawsze posia‑
damy w magazynie duży wybór adapterów dla różnych marek i typów. Przypo‑
rządkowanie adapterów do samochodów zebraliśmy w formie listy. 

Listę adapterów urządzenia do płukania automatycznej skrzyni biegów (AGSG) 
można znaleźć w Internecie na stronie: www.autotestgeraete.de/service/do‑
wnloads/ pod „Lista adapterów urządzenia do płukania automatycznej skrzyni 
biegów (AGSG)” 

Diagnoza

GP 01 110901_1

Urządzenie do kontroli oleju przekładniowego

Ze względu na nieszczelność w wymienniku ciepła płyn chłodzący może się 
mieszać z olejem przekładniowym. Prowadzi to do uszkodzenia lub zniszczenia 
skrzyni biegów. Dzięki działaniu odśrodkowemu testera można stwierdzić zawar‑
tość płynu chłodzącego w oleju przekładniowym rzędu już 0,01%.

 – Łatwa i bezpieczna obsługa
 – Pomiar bez zużycia
 – Wyraźny i szczegółowy wynik

1 cylinder kontrolny z pleksiglasu
1 ręczna wirówka montowana do stołu
1 wirnik z przeciwciężarem, pipety jednorazowe
Dostawa w kartonie
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GP 01_BM 110901_2

Urządzenie do kontroli oleju przekładniowego  
(zastosowanie z wiertarką)

Do stwierdzenia i pomiaru płynu chłodzącego silnik w oleju przekładniowym.
Płyn chłodzący silnik w oleju przekładniowym może zniszczyć skrzynię biegów.

Diagnoza:
Poprzez wirowanie próbki oleju można określić procentową zawartość płynu 
chłodzącego w oleju przekładniowym. Za pomocą GP 01_BM można potwierdzić 
zawartość płynu chłodzącego rzędu już 0,01%.

 – Wykonane w technologii CNC mocowanie do uchwytu wiertarki
 – Łatwa i bezpieczna obsługa
 – Pomiar bez zużycia
 – Czytelny wynik

Cylinder kontrolny z pleksiglasu
Wykonany w technologii CNC wirnik aluminiowy z przeciwciężarem
Pipety jednorazowe

Wlewanie, płukanie

HAP 01.1 060410

Pompa do odsysania, wlewania i przepłukiwania olejem 
przekładniowym
Wersja z aluminium. 

Wytwarzane ciśnienie co najmniej 2 bar, wytwarzane podciśnienie ok. 0,8 bar.
 – Z podwójnym złączem CIŚNIENIA – PODCIŚNIENIA
 – Możliwość rozszerzenia o zbiornik ściekowy

Olej przechowywany jest w podłączanym zbiorniku ściekowym 1,5 l HAP 15 ze 
skalą (nie zawarto w zakresie dostawy).

Dostawa w kartonie

GFP 01 , GFP 01.1 060430_1 , 060430_3
Wykonana ze stopów lekkich 
pompa do wlewania oleju 
przekładniowego bez adaptera 
do wlewania

Pompa do wlewania oleju przekład‑
niowego wykonana ze stopów lekkich 
jest najlepszym urządzeniem do 
wlewania oleju przekładniowego do 
różnych ręcznych skrzyń biegów oraz 
skrzyń rozdzielczych i mechanizmów 
różnicowych.

Różne adaptery do wlewania oleju 
przekładniowego GFPA można stoso‑
wać dla różnych producentów samo‑
chodów, a dzięki szybkozłączu i wężowi 
do napełniania można je bezpiecznie 
i szybko wymieniać. Zamykany zawór 
kulowy umożliwia przeprowadzanie 
prac bez niebezpieczeństwa wycieku.

Zbiornik z tworzywa sztucznego ze skalą, o pojemności 10 l umożliwia napełnie‑
nie w jednym cyklu pracy.

Zakres dostawy GFP 01 (060430_1):
1 pompa do wlewania oleju przekładniowego GFP 01 z wężem do napeł-
niania o długości 2,00 m
1 zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 10 l
5 adapterów do wlewania oleju przekładniowego GFPA 03, 04, 05, 06, 07
Zakres dostawy GFP 01.1 (060430_3) – dostawa bez adaptera:
1 pompa do wlewania oleju przekładniowego GFP 01 z wężem do napeł-
niania o długości 2,00 m
1 zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności 10 l

GFPA patrz tabela

Adapter do pompy do wlewania oleju przekładniowego
Dostarczany adapter do wlewania oleju przekładniowego

Nr Oznaczenie Nr artykułu odpowiednie dla

1 GFPA 01 060433_1 Gwint 1/8“ ‑27 NPT (Ford)

2 GFPA 02 060434_1 Wygięty, długi (BMW)

3 GFPA 03 060435_1 Wygięty, krótki (VW/Audi)

4 GFPA 04 060436_1 Wygięty, średni (VW/Audi)

5 GFPA 05 060437_1 Gwint M 10 x 1 (VW/Audi)

6 GFPA 06 060438_1 Gwint M 24 x 1,5 (VW/Audi)

7 GFPA 07 060439_1 Gwint M 22 x 1,5 (VW/Audi)

8 GFPA 08 060440_1 Gwint M 12 x 1,5 (MB)

9 GFPA 09 060441_1 Gwint M 18 x 1,5 (Toyota)

10 GFPA 10 060442_1 Gwint M 30 x 1,5 (VW/Audi)
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Sprawdzanie ciśnienia

BDP 09 100129

Manometr do automatycznej skrzyni biegów
Przyrząd zalecany do sprawdzania przez Porsche AG.

Manometr do automatycznej skrzyni biegów umożliwia wykrywanie zakłóceń 
hydrauliki sterowania automatyczną skrzynią biegów. Manometry są na stałe 
zamontowane w walizce i dzięki zamontowaniu pod kątem 15° zapewniają dobrą 
czytelność. Tylko w połączeniu ze specjalnym narzędziem Porsche 9170 i 9300 
można zamontować przyrząd do sprawdzania na automatycznych skrzyniach 
biegów modelu 924 i 928.
Oba manometry w celu wygodnego sprawdzania są wyposażone w wąż kontrolny 
o długości 3,00 m.

1 manometr NG 100, zakres pomiarowy 0...10 bar z podziałką, klasa 1
1 manometr NG 100, zakres pomiarowy 0...25 bar z podziałką, klasa 1
2 x wąż kontrolny 3,00 m
2 x złącze M 10 x 1 (BDA 04)
Dostawa w stabilnej walizce z tworzywa sztucznego

OPA 01 040585

Próbnik ciśnienia oleju do 
automatycznej skrzyni biegów

zgodny z danymi skrzyni biegów lub 
z danymi producenta. Urządzenie 
podłączane do obiegu oleju skrzyni 
biegów.

Zastosowanie dla marek
 – BMW, Ford, Honda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Opel i Renault
 – Zakres pomiarowy 0...25 bar

Precyzyjny manometr NG 63 z wytrzymałą gumową osłoną, wężem kontrolnym 
i podłączanym adapterem.
Dostawa z certyfikatem kalibracji ISO (za dopłatą).

1 manometr z wężem kontrolnym o długości 3,00 m
6 adapterów ANK 4, 18, 20, 55, 60 i 61
Dostawa w stabilnej walizce z tworzywa sztucznego

DEM -

Moduł rejestrowania danych
DEM umożliwia jednoczesne prezentowanie i zapisywanie różnych wielkości 
fizycznych (ciśnienie, temperatura, przepływ) na (zewnętrznym) komputerze / 
laptopie.

 – Wszechstronne zastosowanie
 – 4 kanały pomiaru 0…10 VDC lub 4 kanały pomiaru 4…20 mA
 – Czujniki i zakresy pomiarowe są rozpoznawane automatycznie
 – Przedstawienie danych pomiaru na ekranie komputera
 – Możliwość wyświetlania przebiegu krzywych
 – Dane mogą zostać zarejestrowane i zapisane w pliku
 – Możliwość dalszej obróbki danych pomiaru za pomocą programu Microsoft 
Excel

Przykład zastosowania: 
DEM 01
4 szt. czujników 40 bar, klasa 1 do diagnozy w automatycznych skrzyniach 
biegów


