
POLNILNE NAPRAVE ZA PLIN  R134A

TEXA POLNILNA
NAPRAVA KONFORT 712R

TEXA POLNILNA NAPRAVA
KONFORT 760R

Popolnoma avtomatska,
cevi dolžine 3 m, avtomatski
vbrizg olja in barvila UV,
10 kg posoda, baza podatkov,
beleženje zadnjih 20 servisov,
test tesnenja, odstranjevanje
vode s filtracijo, obnova
hladilnega sredstva iz cevi.
Ugoden in enostaven servis.

MM POLNILNA NAPRAVA
Alaska START R134A
z zaščitno prevleko, rokavice, UV očala

POLNILNA NAPRAVA ZA PLIN   CO2

TEXA POLNILNA NAPRAVA
KONFORT 744 za PLIN CO2

POLNILNE NAPRAVE ZA PLIN  1234 yf

VGRAJEN

TISKA
LNIK

TEXA POLNILNA NAPRAVA
KONFORT 707R za 1234YF

10 kg posoda za plin, grafični zaslon LCD, 
samodejni vbrizg olja, tehtnica s 
sistemom za zaklepanje (preprečuje izgubo kalibracije). 
Opcijsko tiskalnik in identifikator

 za analizo čistosti delovnega plina.

TEXA POLNILNA
NAPRAVA KONFORT 712R

S

POLNILNA POSTAJA 
780 BiGas

Namenjena za servisiranje klimatskih sistemov na vseh vozilih,
ki uporabljajo hladilni plin R744. Popolnoma avtomatska.
Kontroliran izpust CO2 v okolje, nadzor nad koncentracijo CO2 v
delovnem okolju. Avtomatski test puščanja. Patentirana
distribucija olja. SD kartica za upravljanje servisa in tiskalnik
Polnilna kapaciteta od 100 g do 1000 g. Natančnost polnjenja
hladilnega plina ± 10 g. Za zunanje jeklenke plina CO2 do 10 kg.
Natančnost polnjenja olja/barvila ± 2 g

Polnilna postaja za upravljanje s plinom R1134a in
1234yf naenkrat. Dve posodi za plin, vsaka po
12kg Hermetično zaprte stekleničke. Vgrajen
analizator plina in tiskalnik. Samodejno
upravljanje nekondenziranih plinov.
Dvostopenjska vakum črpalka, sistem za
zaklepanje tehtnice. Ločena sistema za pline.
Samodejno čiščenje naprave ob menjavi polnjenja
plina. Vrtljiv TFT zaslon.

10518856

Z identifikatorjem:

Akcijska cena:
2068,97 € + DDV

2248,88€ + DDV
Redna cena:

10518857

Akcijska cena:
2909,98 € + DDV

3163,02€ + DDV
Redna cena:

11080986

Z identifikatorjem:

Akcijska cena:
2379,47 € + DDV

2586,38€ + DDV
Redna cena:

11120268

Akcijska cena:
3180,51 € + DDV

3457,07€ + DDV
Redna cena:

10525119

3369,13€ + DDV

Akcijska cena:

3099,60 € + DDV

Redna cena:

1108985

2586,38€ + DDV

Akcijska cena:

2379,47 € + DDV

Redna cena:

10373847

2011,00€ + DDV

Akcijska cena:

1850,00 € + DDV

Redna cena:

11138418

Akcijska cena:

5674,96 € + DDV

10529907

Akcijska cena:
5612,00 € + DDV

6100,00€ + DDV
Redna cena:

TEXA POLNILNA 
POSTAJA 770S

Odobrena in priporočena zahtevam nemških
proizvajalcev vozil. Polno avtomatska, vgrajen
identifikator plina in tiskalnik, visoko vidljiv barvni
zaslon, natančnost tehnice +/- 15g, hermetično
zaprte posode za barvilo in olja, sistem za
zaklepanje tehtnice, samodejno upravljanje
nekondenziranih plinov.

10523506

5560,00€ + DDV

Akcijska cena:

5117,00 € + DDV

Redna cena:

TEXA POLNILNA
NAPRAVA KONFORT 760R

10680573

Z identifikatorjem:

Akcijska cena:
3099,60 € + DDV

3369,13€ + DDV
Redna cena:

10529900

Akcijska cena:
3814,60 € + DDV

4127,28€ + DDV
Redna cena:

6168,43€ + DDV
Redna cena:

Opcijsko tiskalnik

Popolnoma samodejna 
naprava, z 10 kg posodo za 
plin,grafični zaslon, samodejni 
vbrizg olja in UV barvila, 
samodejno praznjenje 
nekondenziranih plinov. 
Slovenski jezik, baza podatkov 
os.vozila, tovorni, agri, opcijsko 
tiskalnik in identifikator plina.

Popolnoma samodejna naprava, z 10 kg posodo za plin,
grafični zaslono, samodejni vbrizg olja in UV barvila, 
samodejno praznjenje nekondenziranih plinov.
Slovenski jezik, baza podatkov os.vozila, tovorni, agri, 
opcijsko tiskalnik in identifikator plina.

Popolnoma samodejna, 20 kg posoda za plin, 
hermetično zaprte posode, kar preprečuje 
vstop vlage v olje, natančno merjenje količin, 
samodejna prepoznava posode za olje, 
samodejno praznenje nekondeziranih plinov 
iz posode, zaklepanje tehtnice, vrtljiv graficni 
zaslon TFT, samodejni nadzor ustreznosti 
mase hladilnega plina. Vključena zaščitna 
prevleka. Na voljo tudi v verziji BUS. Opcijsko 
tiskalnik in identifikator za analizo čistosti 
delovnega plina.

Popolnoma samodejna, 20 kg posoda za plin, hermetično 
zaprte posode, kar preprečuje vstop vlage v olje, natančno 
merjenje količin, samodejna prepoznava posode za olje, 
samodejno praznenje nekondeziranih plinov iz posode, 
zaklepanje tehtnice, vrtljiv graficni zaslon TFT, samodejni 
nadzor ustreznosti mase hladilnega plina. Vključena zaščitna 
prevleka. Na voljo tudi v verziji BUS. Opcijsko tiskalnik in 
identifikator za analizo čistosti delovnega plina.

Akcija velja do 31. 5. 2021, oz. do prodaje zalog.

SERVISIRANJE KLIMATSKIH SISTEMOV



SVOJE ZDRAVJE ZAŠČITI, 
PO USTREZNO DEZINFEKCIJO POHITI

Učinkovito orožje proti bakterijam in virusom.

AIR2 SAN kisik (O  ) v zraku v kabini pretvori v ozon (O  ) in ga razširi 
natančno, nadzorovano in enakomerno v prostor (ne zgolj časovno). Ta 
faza je učinkovitejša in varnejša zaradi HEPA filtra, ki je nameščen pri 
vstopu in je namenjen preprečevanju prehoda delcev proti generatorju 
ozona. To samemu generatorju zagotavlja daljšo življenjsko dobo in - 
kar je še pomembneje - odpravi nevarnost nenamerne proizvodnje 
nevarne dušikove kisline, ki lahko nastane zaradi vstopa delcev v 
transformacijsko komoro O   -> O  .

To je dejanska faza dezinfekcije, med katero mikroprocesor AIR2 SAN 
na podlagi podatkov, ki jih posredujejo njegovi senzorji, vzdržuje 
idealno količino ozona in določa, koliko časa mora ostati v potniškem 
prostoru, da se po medicinskih standardih odpravijo plesni, glive, virusi 
in bakterije. Ta samodejni postopek odpravlja tudi vsako tveganje za 
človeške napake.

V nasprotju s številnimi izdelki na trgu je TEXA v postopku sanacije 
uvedla tretjo fazo. Gre za obratni cikel, ki preostali ozon pretvori v kisik 
s katalizatorjem. V drugih koncentracijah je ozon pravzaprav škodljiv 
plin, zato je treba pred vračilom vozila zagotoviti minimalno preostalo 
koncentracijo. To zaščiti ne le zdravje kupca, temveč tudi operaterja, ki 
je posebej izpostavljen slednjemu vsakič, ko se vozilo po končanem 
čiščenju odpre.

 

AIR2SAN TEXA

- Popolnoma avtomatska naprava za dezinfekcijo vozil in prostorov s 
HEPA filtrom H13 in O    katalizatorjem.
- Izjemno učinkovita naprava generira kar 10 g ozona na uro.
- Nadzorovan postopek nasičenosti s pomočjo mikroprocesorja.
- Vgrajene ima senzorje temperature, vlažnosti in OZONA.
- Funkcija pretvorba Ozona (O  ) v kisik (O  ) po končani dezinfekciji, 
zato ne potrebuje zračenja prostora in omogoča takojšnjo uporabo 
vozila oz. prostorov po končanem postopku.
- Zaradi senzorjev AIR2 SAN v primerjavi s konkurenčnimi izdelki 
proizvede pravilno količino ozona v hitrejšem času.
- Kompatibilnost z diagnostiko Texa AXONE Nemo.
- Brezplačna aplikacija za IOS in Android korak za korakom prikazuje 
stanje operacije čiščenja ter nudi možnost tiskanja poročila.
- Opcijsko priklop na 220V z adapterjem 3911059.

11161648

Redna cena: 
740,00 € + DDV

Akcijska cena:

525,00 € + DDV

Priklop za vtičnico 220V

11161698

Akcijska cena:

35,00 € + DDV

2

3 2

V priboru za vzdrževanje klimatskih naprav in prostorov, tako poslovnih kot zasebnih, se skriva zelo učinkovito orožje proti bakterijam in 
virusom. Čeprav za primer sedanjega virusa COVID-19 tega ni še nihče uradno potrdil, je znano, da viruse in bakterije uničuje ozon - 
molekula, v kateri so namesto dveh atomov združeni trije atomi kisika. Dezinfekcija z ozonom odstranjuje bakterije, viruse, živalske 
vonjave, vonj po dimu, cvetni prah, zavira plesen itd. Pričakuje se, da bodo dezinfekcijske storitve postale rutinsko in najpogoste-jše 
vzdrževanje vozil po vsem svetu. V scenariju, ki ga predstavljajo številne improvizirane ponudbe, je TEXA razvila visoko profesionalno 
linijo, namenjeno izrecno avtomobilski industriji, bogato z ukrepi in ekskluzivnimi funkcijami za odpravo bakterije ali virusa. Zahvaljujoč 
posebnemu in ekskluzivnemu postopku, ki na koncu cikla pretvori ozon v kisik, je AIR2 SAN edini čistilec na trgu avtomobilske industrije, 
ki z namenom zaščite voznika in delavcev v delavnicah zagotavlja pravilno kakovost zraka pred vračilom vozila stranki. AIR2 SAN je tudi 
odlično orodje za dezinfekcijo delovnih mest in ostalih zasebnih ter javnih prostorov kot so hoteli, trgovine in drugo.

1. FAZA

2. FAZA

3. FAZA



ke v tisku ne odgovarjamo. 5

Magneti Marelli 
BACTOBAN
Učinkovita ultrazvocna naprava za osvežitev klimatskih 
sistemov in kabin voziL. s pomocjo piezoelektricnega 
elementa ustvarja ultrazvocno uparjanje posebne 
dezinfekcijske tekocine, ki poleg antibakterijskih 
sredstev vsebuje tudi razlicna etericna olja. Slednja v 
notranjosti kabine vozila po opravljenem postopku 
zagotavljajo prijeten vonj. Z uparjanjem tekocine, katere 
molekule znašajo zgolj 2-3 mikrone, med postopkom 
dezinfekcije plin potuje skozi sesalno odprtino 
notranjega zajema zraka kabine, preko ventilatorja do 
uparjalnika, grelnika ter vseh prezracevalnih kanalov in 
notranjosti kabine. Priložen set 12 stekleničk tekočine 
007950026530

007941000214  

Naprava za deznfekcijo
sistema za klimo z ozonom
1 g/uro, 4 g/uro Ozon je zelo močan naravni oksidant, ki odstrani nečistoče 
v kabini in je ob pravilni uporabi popolnoma neškodljiv.

1 g/uro
430104018045

4 g/uro
007936210010

Redna cena: 
349,00 € + DDV

Diagnoza plina
Set za preverjanje čistosti plina v klimatskem sistemu. 
Omogoča hitro prepoznavanje nečistoč, kot so opilki,  
vlaga, tesnilec in drugo. Na ta način lahko hitro ugotovimo 
napake v sistemu in preprečimo poškodbe polnilne naprave   
(tesnilec).

007950024780

Redna cena: 
199,00 € + DDV

Naprava za spiranje klimatskega 
sistema s hladilnim plinom 
Set vsebuje jeklenko 25,2 kg, 5 adapterjev, grelni 
pas, stekleni valj za pregled plina, cevi, očala.

KC5006

Redna cena: 
750,00 € + DDV

Naprava za spiranje klimatskega sistema 
Sestavljen iz 400 ccm stekleničke z ventilom, cevi, 

kompleta adapterjev, pištole, objemke in posode. 
Uporablja se lahko s katerokoli primerno čistilno 
tekočino. Tekočina uporablja tlak stisnjenega zraka ali 
dušika preko ventila. Izplakovalna tekočina 
(7950024540) ni vključena.

7950024750

Redna cena: 
148,00 € + DDV

NAPRAVA ZA ČIŠČENJE KLIMATSKEGA SISTEMA
ELEKTRIČNA-NEGORLJIVA TEKOČINA AC FLUSH PRO

je naprava, ki omogoča popolno strokovno in 
avtomatizirano izpiranje klimatskih  naprav. 
Opremljen je s tiskalnikom za tiskanje podatkov. 
Prikaz merilnih parametrov in izbiro ustreznih 
funkcij iz menija. Skozi vidno steklo lahko konstantno 
opazujete prisotnost tekočega čistilnika znotraj 
klimatskega sistema.

007935110700
Redna cena: 
1152,70 € + DDV

Akcijska cena:

AC FLUSH PRO SUPER FLUSH
NAPRAVA ZA ČIŠČENJE  KLIMATSKEGA SISTEMA 
PNEVMATSKA - PULZNO ČIŠČENJE
Super Flush je inovativna rešitev, namenjena strokovnjakom
servisiranja klimatskih naprav v vseh vrstah vozil.  
Naprava omogoča čiščenje notranjosti sistema in 
odstranjevanje nečistoč, oljnih čepov ali kovinskih delcev, ki  
se pojavijo, ko je kompresor klimatske naprave poškodovan. 
Impulzno izpiranje in možnost spreminjanja smeri  
izpiranja sta najučinkovitejša načina čiščenja, 
ki ga omogoča Super Flush. Ta učinkovita naprava 
ima tudi gladko regulacijo pulzacijskega tlaka in 2 filtra,
kar omogoča odstranitev tudi najmanjših nečistoč. 
  

100079362 770
Redna cena: 
1152,70 € + DDV

429,00€ + DDV

Akcijska cena:

295,00 € + DDV

Redna cena: 229,00€ + DDV

Akcijska cena:

199,00 € + DDV

Redna cena:

Akcijska cena:

325,00 € + DDV

Akcijska cena:

129,00 € + DDV

Akcijska cena:

690,00 € + DDV

Akcijska cena:

124,00 € + DDV

Akcijska cena:

1095,00 € + DDV

Akcijska cena:

1095,00 € + DDV

Priklopi za napravo

OSNOVNI, FULL SET

FLUSH

Redna cena: 
56,66 € + DDV

Akcijska cena:

49,00 € + DDV

Redna cena: 
333,00 € + DDV

Akcijska cena:

299,00 € + DDV

007950025000 007936210020



PREVERITE
UGODNE CENE

PAG46 – 007935090660 
PAG100 – 007935090670 
POE – 007950024680

PAG46 – 007950024920
PAG100 – 007950024925

POE – 007950024685

POE Sanden - 007950026335

1234 yfR134a

Set za preverjanje 
tesnosti (dušik/vodik) 
z detektorjem

007950025880

Set za preverjanje testnosti 
z barvilom
Omogoča hitro lokalizacijo puščanja v 
sistemu z uporabo UV barvila. V setu UV 
luč 50W-12V, 

007935090120

119,00 € + DDV
Redna cena:

OLJA ZA KOMPRESORJE
ZA SISTEM R134A IN ZA SISTEM 1234YF

Adapter za jeklenko 1234YF

7950025800

DUPONT

Hitrospojna spojka za 1234yf
PARKER

7950024930 -HP 7950024940 - LP

Akcija: 
od 27,00 € dalje

Akcijska cena:

360,00 € + DDV

Akcijska cena:

88,00 € + DDV

Akcijska cena:

8,50 € + DDV

!

 HP visoki tlak 7935020130   LP nizki tlak 7935020120

Komplet je sestavljen iz elektronskega detektorja puščanja, 
merilnikov tlaka in vodov. Jeklenka vsebuje mešanico 5 % vodika 
in 95 % dušika. Delci so v primerjavi s čistim dušikom manjši, 
kar operaterjem omogoča manjše uhajanje in uporabo 
detektorja za delovanje, kar pri čistem dušiku ni mogoče.  

Opcijsko nadomestna jeklenka

7950025890
24,50€ + DDV.

Od 27,00€ + DDV dalje.

Hitrospojna spojka R134a
1/4" SAE, PARKER
7935020100/7935020110

M14 X 1.5 Z ADAPTERJEM 
1/4 "SAE MOŠKI
7950025230/7950025240

M14X 1.5MM PARKER
HP visoki tlak 7935020090
LP nizki tlak 7935020080

7950025810

HONNEYWEL

Akcijska cena:Akcijska cena:

8,50 € + DDV


