
EVER-WEAR ATF OLJESKIFTER OG RENSEMASKIN.
For service av Automatgir.

Beskrivelse
ATF oljeskifter lar bilmekanikeren foreta en
gjennomgående rens og fullstendig utskifting
av gammel olje på girkassen. Siste nytt i
teknologi innen oljeskift for automatkasser
gjør denne maskinen til den mest
anvendbare på markedet.

Se baksiden av arket for detaljer.

Egenskaper
 Benytter

gjennomstrømskontroll.

Åpner for rask servicetid (under 8 minutter)
også på lavtrykkssystemer.

Fyller på og fjerner samme mengde ATF
olje, automatisk, forhindrer overfylling.

En maskin for alle typer ATF oljer.

Komplette adoptersett for alle typer biler
følger med.

Solid konstruksjon, helstøpt plast.

Ruster ikke.

Selvregulerende tanker for ny og brukt olje.

Kompakt og mobil.

Kan tappe ut og fylle på bestemte
mengder.

Kan gjøre ”ta av bunnpannen service.

Lett å justere oljemengden

Automatisk oljesirkulasjon i slutten på oljeskiftet.

Delenummer: 94500 Ekstra tank: 94216



EVER-WEAR ATF Oljeskifter og rensemaskin. (forts.)

EVER-WEAR ATF Oljeskifter har mange egenskaper som gjør bilmekanikerens
arbeid mer effektiv, problemfri og gir større inntjening.

Fremgangsmåten.

Så snart maskinen er koplet til automatkassens kjølerør, er bruken, like
enkel som å slå på en bryter.

Maskinen vil automatisk identifisere og justere væskens strømretning.
Gammel væske blir fjernet i samme tempo som ny væske blir tilført, takket
være kontrollsystemet. Dette kontrollsystemet muliggjør det hurtig oljeskift,
selv på lavtrykkssystemer som på Toyota og Ford.

Når utskiftingen er ferdig vil væsken automatisk bli resirkulert til
automatkassen, for å unngå skade. Hvis en siste justering ønskes, kan det
gjøres ved hjelp av en bryter, enten det er behov for å fylle på eller tappe
noe ut.

For ekstra beskyttelse og enkel bruk har ATF Oljeskifterens fargekodede
beholdere. Det gjør at denne maskinen kan brukes på alle typer ATF
oljer. Bilmekanikeren kan ganske enkelt fjerne ”Ny olje” beholderen for
en type ATF olje og sette inn en annen.

Spesifikasjoner
Dimensjoner: 102cm. H x 61cm. B x 56cm. D.

Vekt (tom): 33,5kg.

Beholder: Lav densitet polyetylen

Strøm: 12 Volts DC

Kanner (ny og gammel væske): Kapasitet 24liter pr. kanne.

Slanger: 3meters lengde, varmebestandig med koplinger som

stenges.

Begrenset garanti:................ 1 år på arbeid og deler.

(Spesifikasjoner kan forandres uten forbehold.)

Ever-Wear/QMI
Papyrusfabrikken

N-3050 Mjøndalen

Telefon: (47) 32877077 Telefaks: (47) 32877644 www.qmi.no



EVER-WEAR KJØLEVÆSKEBYTTER OG SYSTEMRENSER
Den profesjonelles valg for service av kjølesystem.

Beskrivelse

Ever-Wear's Kjølevannsbytter lar
mekanikeren foreta en fullstendig
rens og utbytting på en enkel måte.

Se baksiden av arket for detaljer.

Egenskaper
 Foretar rens og utbytting i løpet av

mindre enn 15 minutter.
 En maskin for både vanlig og

langtidsvarende kjølevæske.
Hurtigkoplinger med adoptere.

Adopter sett for de fleste kjøretøy.
Kommer til på vanskelige

systemer.
Hurtigkoplinger med adopter sett

for de fleste kjøretøy.

- Varmebestandige adaptere.
 Automatisk en bryter kontroll

(ingen ventiler eller kaner å
justere).

 Solid konstruksjon. Helstøpt plast.

Ruster ikke.
Selvregulerende tanker for ny og

brukt kjølevæske. Lett å tømme.
Ny kjølevæske har fargekoden

grønn, rødfarge på brukt væske.

Mobil og kompakt design
 Kjølesystemets trykkventil gjør det

mulig å fjerne varm kjølevæske
under trykk, også væsken i
ekspansjonstanken.

 Automatisk væske sirkulasjon
forhindrer vannpumpen i fjerne
kjølevæske i slutten på
utbyttingen.

 To liter med kjølevæske blir igjen som reserve for å nøyaktig etterfyll når jobben er gjort.

Maskin delenummer: 9400 Ekstra tank Delenummer 94216



EVER-WEAR KJØLEVÆSKEBYTTER OG SYSTEMRENSER (fortsettelse)

Fremgangsmåten.

Ever-Wear Kjølevannsbytter festes til den øvre radiator slangen
gjennom en adopter som følger med maskinen. Deretter slåes
bryteren på og den nye kjølevæsken erstatter den gamle.
Kjølesystemets trykkventil vil kunne ta vekk trykket fra kjølesystemet
slik det er mulig å justere kjølevæskemengden både før og etter
service.

Trykkmåler

Lys for brukt
kjølevæske

Automatisk
1stk bryter
kontroll (ingen
ventiler eller
kraner å
justere).

Hard anodisert
aluminium Nylon

varmeskjold
Automatisk stengbare

kuplinger

Spesifikasjoner
Dimensjoner: ........................ 102cm. H x 61cm. B x 56cm. D.

Vekt (tom): ............................ 28 kg.

Beholder: ............................. Lav densitet polyetylen

Strøm: .................................. 12 Volts DC

Kanner (ny og gammel væske): Kapasitet 24liter pr. kanne.

Slanger: ............................... 3meters lengde, varmebestandig med koplinger som stenges.

Begrenset garanti: ................ 1 år på arbeid og deler.

(Spesifikasjoner kan forandres uten forbehold.)

Ever-Wear/QMI
Papyrusfabrikken
N-3050 Mjøndalen

Telefon: (47) 32877077 Telefaks: (47) 32877644 www.qmi.no



EVER-WEAR SERVOSTYRINGS RENSEUTSTYR
Motvirk store utgifter i reparasjoner før de skjer

Problemstillingen.

Servostyringen produserer høye temperaturer og trykk i
servo oljen. Det forårsaker oksidasjon, nedbrytning av
oljefilmen, redusert smøreeffekt og en oppsamling av
forurensninger som vil etter hvert slite mye på pakninger,
ventiler og friksjonsflater. Mangel på vedlikehold vil påvirke
hvordan servostyringen fungerer og kan forårsake
lekkasjer å medføre et tidlig havari.

Symptomer som indikerer at servosystemet har gått for
lenge uten vedlikehold er:

 Mørk farge på servooljen.

 Servostyringen gir ulyder.

 Hard eller ujevn svinging.

 Tung styring på ””kaldstart”

 Tung styring

 Oljelekkasjer

Løsningen

Servostyringssystemrens og utskifting av gammel servoolje. Før skaden oppstår kan spare kunden for
store reparasjonskostnader. Regelmessig vedlikehold gir den beste ”forsikring” mot dyre reparasjons
kostnader senere.

Fordeler
Ever-Wear Servostyring rensesett spyler og renser hele servosystemet fullstendig og bytter ut gammel servoolje
med ny frisk olje. Gir følgende fordeler:

 Fjerner forurensninger og avleiringer.

 Fjerner aggressive slitasjepartikler og avleiringer.

 Fornyer smøreevnen

 Reduserer slitasje og for tidlig komponent havari.

 Motvirker ventilproblemer og ”ulyder”

 Bringer tilbake en sikker og behagelig styring

 Gjør styringen igjen, stille, jevn og lett.

 Fornyer pakninger og motstår fremtidige lekkasjer.

 Reduserer kostbare reparasjoner grunnet havarier.
Bruksanvisning:

Følg prosedyren som følger med Ever-Wear rensemaskin.

Delenummer: 75100



EVER-WEAR ORIGINAL INSTALLASJONSPAKKE-

INSTALLASJONSPAKKE FOR R-12 TIL R-134A Beskrivelse
En AC innstallasjonspakke for konvertering fra R-12 til R-134A som er akseptable til EPA standard.

Beskrivelse og fordeler
 Forenelig med alle system komponentene (o-ringer, pakninger, slanger,

koplinger) så vel som EPA godkjent kjølemiddel og oljer.

 Effektiv i å fjerne forurensninger og kjemikalier som kan skade bytte
komponenter.

 Lett å demontere fra systemet når rensen er gjort.

 Kostnadsbesparende for mekaniker og kunde.

 Lett for gjenvinning og deponering

 Lavt flammepunkt og miljøvennlig.

Forpakning Delenummer
Innstallasjonspakke - 1 liter superrens, 1 flaske PAG Innstallasjonspakke RFK102A
Begynnerpakke - 3 installasjonspakker, 4 liter super rens, Begynnerpakke STK 1 liter
PAG olje, installasjonsverktøy


