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Esimerkkejä tuotevalikoimastamme. 

Rengaspaine- ja lämpötila-
valvontajärjestelmät, 
neljälle, tai useammalle 
renkaalle. 

 

Työvälineitä ja laitteita 
ammattilaisille.  

Adaptereita, pai-
nemittareita, suu-
tintestereitä, yms. 
Korjaamoille, maa-
tiloille, kerhoille ja 
kotitalleihin. 
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Pyrimme hankkimaan kaikki tuotteet suoraan niiden valmistajilta. Osa 
tuotteista on myynnissä verkkokaupassamme www.kauppa.bpnyman.fi  

 

Kaikkia tuotteita emme pysty varastoimaan, vaan ne hankitaan tilauksesta 
ja osa on myös asiakkaan tarpeen mukaan räätälöitävissä, jolloin 
toimitusaika on luonnollisesti hieman pidempi. 

 

Kaikki tuotteemme tulevat eurooppalaisilta valmistajilta. Haluamme tarjota 
taattua laatua ja toivommekin kuulevamme, mahdollisista heikkouksista, 
edustamissamme tuotteissa. 

 

Tämä esite, kuten verkkokauppamme ja kotisivumme kattavat vain osan 
tarjonnastamme. Mikäli tarvitsemaanne tuotetta ei löydy, kannattaa sitä 
aina tiedustella. 

Kaiken palautteen, kuten myös tiedustelut tuotteista voitte lähettää 
osoitteella info@bpnyman.fi 

 

 

 

 

Oletko ostamassa useamman samanlaisen tuotteen, tai muuten tekemässä 
hiukan suurempaa tilausta. Laadimme mielellämme tarjouksen 
haluamastasi kokonaisuudesta. 

Osaa tuotteistamme voimme myös tarjota jälleenmyyjille. Mikäli toiminta 
kiinnostaa, niin kerromme tarkemmin. 

 

Tämän esitteen sisältö, niin tuotevalikoiman, hintojen, kuin 
teknistentietojenkin osalta on julkaisuhetkeltä ja varaamme oikeuden 
muuttaa niitä, erikseen ilmoittamatta. 
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Basic Kit  Professional Kit  
  

 Avoin kela U160 – 600  Joustava kela FL1100 

 Joustava kela FL1100  Spiraali kela M8 (18mm) 

 Spiraali kela M8 (18mm)  Spiraali kela M10 (23mm), lyhyt 

 Spiraali kela M10 (23mm), lyhyt  Spiraali kela M10 (23mm), pitkä 

  Spiraali kela M12 (26mm) 

  Spiraali kela M16 (32mm) 

  Spiraali kela M20 (40mm) 

  Spiraali kela M24 (47mm) 

  Spiraali kela M30 (52mm) 

UUTUUS! 

Työkalu liekittö-
mään kuumennuk-

seen 

 

iDuctor induktiokuumennin on ammattilaisille tarkoitettu laadukas Eurooppalainen 
työväline, jolla kiinni ruostuneen mutterin kuumennus käy hetkessä, ilman kaasuliekkiin 
liittyvää palovaaraa. Induktiokuumentimella lämpö kohdistuu juuri oikeaan paikkaan, 
eikä sen vuoksi rasita turhaan muita lähellä olevia rakenteita. 

Erikseen myytävien lisävarusteiden kanssa induktiokuumenninta voidaan käyttää myös 
tiukassa olevan ohjauspyörän keskiön lämmittämiseen. Tyynymallisen kelan avulla 
voidaan lämmittää peltiä, esim. teippausten, tai liimattujen listojen takaa, jolloin niiden 
irrottaminen käy helpommin. Samalla tyynykelalla voidaan myös pehmentää maalia, 
puhdistettavilta peltipinnoilta. 

 

 

 WWW.INDUKTIOKUUMENNIN.FI  
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Irrotettava verkkojohto kiinnittyy laitteeseen, patentoidulla, lukittuvalla IEC-
laiteliittimellä. Liitin on yhteensopiva, standardi-liittimen kanssa. 

Käyttöjännite 230VAC 50-60Hz 

Kuumennusteho 1200W 

Kuumenninta voidaan käyttää riittävän tehokkaan ja laadukasta sähköä tuottavan 
generaattorin kanssa. 

iDuctor toimitetaan varusteineen, tukevaan muovisalkkuun pakattuna. 

  Max°C Hinta (ALV0)€ Hinta (ALV24)€ 

Basic Kit Sisältö kuvattu edellisellä sivulla  1195,00 1481,80 

Pro Kit Sisältö kuvattu edellisellä sivulla  1398,00 1733,52 

Kela Kit-6 Sisältää Basic Kitistä puuttuvat Spiraalit  205,00 254,20 

Kela Kit-8 Sisältää kaikki Spiraalit  295,00 365,80 

Tyynykela Maalinpoistoon, listojen irrotukseen,... 250 178,50 221,34 

Joustava kela 1100 Pituus 1100mm 450 95,00 117,80 

Joustava kela 2000 Pituus 2000mm 450 178,50 221,34 

Avoin kela 160-600 Pituus 600mm 250 39,50 48,98 

Spiraali ST70-200 Ohjauspyörälle 250 115,00 142,60 

Spiraali 18M08-150 M8, 18/150mm 250 32,50 40,30 

Spiraali 23M10-150 M10, 23/150mm 250 35,00 43,40 

Spiraali 23M10-250 M10, 23/250mm 250 37,50 46,50 

Spiraali 26M12-200 M12, 26/200mm 250 37,50 46,50 

Spiraali 32M16-200 M16, 32/200mm 250 37,50 46,50 

Spiraali 40M20-200 M20, 40/200mm 250 37,50 46,50 

Spiraali 47M24-240 M24, 47/240mm 250 39,50 48,98 

Spiraali 52M30-240 M30, 52/240mm 250 40,00 49,60 

Verkkojohto Pituus 3m  47,50 58,90 
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LTR tuotteet ovat saksalaisen Leitenberger:n suunnittelemia ja 
valmistamia ammattilaisten työvälineitä. Valikoima on laaja ja 
kasvaa kaiken aikaa. Näihin tuotteisiin kannattaakin käydä 
tutustumassa valmistajan on-line luettelosta, osoitteessa: 
www.autotestgeraete.de/en/products/productcatalog.html johon 
löydätte linkin myös kotisivuiltamme, sekä verkkokaupastamme. 

Uusimpia tuotteita tuskin löytyy ladattavasta pdf-luettelosta, eikä kaikkea ole edes on-
line versiossa. Jos teillä on tarvetta vaikkapa jollekin adapterille, jota ei luetteloista löydy, 
niin kertokaa tarpeestanne ja tarkistamme saatavuuden, sekä hinnan. 

Tässä esitteessä siis vain hyvin pieni otanta esimerkkejä LTR-valikoimasta. 

 

 

Jäähdytysjärjestelmä 

 

Testilaitteita ja adaptereita jäähdytysjärjestelmän vuototestaukseen, 
moottoripyöriin, henkilöautoihin, kuorma-autoihin, maatalous– ja maanrakennus-
koneisiin. 

Jäähdytysjärjestelmän tiiviys todetaan painetestillä. Kaikki pikaliittimillä varustetut 
testilaitteet voidaan itsessään testata vuotojen varalle, ilman mitään erillisiä varusteita. 

Painetestausadaptereista löytyy erilliset sopivuustaulukot. 

Taulukot löydätte osoitteesta: http://www.autotestgeraete.de/en/service/downloads.html 

Taulukot ladattavissa myös kotisivuiltamme ja verkkokaupastamme. 

 

Pumppu TVU 139/1  98,15€ 

Pikaliittimellä ja paineenpoisto-
venttiilillä varustetun pumpun runko 
on lasikuituvahvisteista ABS muovia. 

52mm tarkkuusmittari onm 
varustettu kahdella asteikolla 
0...2,5bar ja 0…36psi 

Pumpun runko on muotoiltu käteen 
sopivaksi. 

 Muut painealueet mahdollisia, pyynnöstä. 
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Jäähdytysjärjestelmä 

 

Testisarja LR 229  435,13€ 

Jäähdytysjärjestelmän painetestaus-
sarja, jolla laaja yhteensopivuus, 
eurooppalaisten ja Japanilaisten ja 
korealaisten automerkkien kanssa. 

Sisältää salkkuun pakattuna: 

Pumpun TVU 139 

Letkun FZ 100K 

11 testausadapteria: K22, K23, K31, K32, K60, K65, KS38, KS62.1, KS77, KS86, KS90 

 

Testisarja LR 230  402,41€ 

Jäähdytysjärjestelmän painetestaus-
sarja. Sopivuus, uudempiin malleihin, 
mm. Audi, Ford, Opel, VW, yms.   

 

Sisältää salkkuun pakattuna: 

Pumpun TVU 139 

Letkun FZ 100K 

6 testausadapteria: K31, K65, KS38, KW77, KW85, KW90 

Joissain uudemmissa malleissa tarvitaan tilan ahtauden vuoksi KW-tyyppisiä 
kulmamallin adaptereita, jotka kuuluvat tähän sarjaan. 

 

Kumikartioadapterit GKS 01    91,47€ 

Sisältää kolme erikokoista kumikartioadapteria, 
käytettäväksi Jäähdytysjärjestelmän alipainetäytössä, 
yhdessä KVB 01  laitteiston kanssa. (ks. seuraava sivu) 

Sisältää kumikartiot: 

S 16...33mm M 23...42mm L 34...52mm 

Kartiot erikseen ostettuna 35,59€/kpl 
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Jäähdytysjärjestelmä 

Jäähdytysjärjestelmän alipainetäytöllä 
helpotetaan järjestelmän nopeaa 
täyttymistä, samalla minimoiden riski 
ilmataskuista. Vähentää tarvetta 
manuaaliselle hitaalle ilmaukselle ja 
jäähdytysnesteen juoksutukselle. 

Alipainetäyttö on suositeltavaa, 
järjestelmien ensitäytöissä, sekä 
korjausten ja huoltojen yhteydessä. 
Samalla laitteistolla saadaan 
suoritettua jäähdytysjärjestelmän 
tiiviystesti, alipaineella ja vältytään 
täyttämästä vuotavaa järjestelmää. 

Alipaine tuotetaan laitteistoon kuuluvalla venturilla, joka tarvitsee toimiakseen, vain 
paineilmaa (6...10bar). Laitteisto tuottaa järjestelmään vakiona pysyvän alipaineen, 
joka imee jäähdytysnesteen järjestelmään. 

Soveltuu kaikille ajoneuvotyypeille 

Vähentää ilmataskujen riskiä, jäähdytysjärjestelmässä 

Turvallinen menetelmä 

Helppo käyttää 

Jäähdytysjärjestelmän nopea tiiviystesti ja täyttö, alipaineella 

Huoltovapaa laitteisto 

Riippumaton jäähdytysjärjestelmän tilavuudesta 

Soveltuu rakennusten lämmitysjärjestelmien ilmaamiseen ja tyhjentämiseen 

Alipaine täyttölaitteisto  

KVB 01    241,47€ 

Voidaan käyttää adaptereiden K.., 
KS.., KW.., UA.. Ja GKS kanssa. 

Sisältää salkkuun pakattuna:  

Mittari ja venttiiliyksikön 

Venturiyksikön 

2kpl 1,5m PVC letku (imu/poisto) 
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Jäähdytysjärjestelmä 

 

Alipaine täyttölaitteisto  

KVB 01.1     303,66€ 

Voidaan käyttää adaptereiden K.., 
KS.., KW.., UA.. Ja GKS kanssa. 

Sisältää salkkuun pakattuna:  

Mittari ja venttiiliyksikön 

Venturiyksikön 

2kpl 1,5m PVC letku (imu/poisto) 

Yleisadapterin UA 50 (20...41mm) 

 

Alipaine täyttölaitteisto  

KVB 02     229,47€ 

Tässä mallissa on kiinteänä, yleis-
mallinen kumikartio, jäähdytysnesteen 
täyttöaukkoon liittämistä varten. 

Sisältää salkkuun pakattuna:  

Mittari ja venttiiliyksikön 

Venturiyksikön 

2kpl 1,5m PVC letku (imu/poisto) 

 

Refraktometri, 

RFM 02_AB    86,15€ 

Kolmella asteikolla: Jäähdytysneste, 
Akkuhappo ja AdBlue 

Toimitetaan pahvipakkauksessa, 
näytteenotto pipettien kera. 

Refraktometrejä on useita malleja, eri asteikoilla, LED-valolla varustettuna, tai 
digitaalisena mallina, kuten myös muovin sijaan alumiinista valmistettuna. 

Refraktometreille on myös tarjolla USB-kamera, jolla dokumentoit tulokset helposti. 
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Jäähdytysjärjestelmä 

 

CO2 Vuodon tunnistus  

Testilaitteistolla voidaan havaita, 
viallisesta kannentiivisteesta, tai sylin-
terikannen halkeamasta jähdytys-
järjestelmään pääsevä hiilidioksidi. 

Kaasuvuoto indikoidaan, laitteiston 
näytekammioissa olevan analyysi-
nesteen värimuutoksilla. Dieselmoot-
torissa sinisestä vihreäksi ja Bensiini-
moottorissa sinisestä, keltaiseksi. 

Ympäristöystävällinen analyysineste. 

 

Kätevä kumipallo pumppu, näytteen imemiseen. 

Testin aikana jäähdytysneste korkeintaan saa olla 70°C. 

 

CO2 Testilaitteisto  LT 200.2G   134,15€ 

Tarkka ja nopeasti tuloksen antava testilaitteisto, kahdella 
testikammiolla, toinen diesel– ja toinen bensiini-moottoreille. 

Tässä mallissa kiinteä kumikartio, jäähdytysnesteen 
täyttöaukkoon liittämistä varten. Soveltuu aukoille 
20...45mm 

 

 

CO2 Testilaitteisto  LT 200.2 107,96€ 

Kuten LT 200.2G, mutta kumikartion sijaan, 
varustettu pikaliittimellä. Soveltuu käytettäväksi 
K.., KS.., ja UA.. Adaptereiden kanssa 

Toimitukseen sisältyy ympäristöystävällinen 
analyysineste LT 02 (250ml). 
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Jäähdytysjärjestelmä 

 

CO2 Testilaitteisto 

LT 450    160,42€ 

Toiminnaltaan kuten LT 200.2. 
Varustettu kumiyhteellä, jäähdytys-
järjestelmään liittämiseksi. 

Toimitukseen sisältyy ympäristö-
ystävällinen analyysineste LT 02 
(250ml), sekä huuhteluneste (100ml). 

Toimitetaan puurasiaan pakattuna. 

 

 

 

Nestepaketti CO2 testilaitteille LT 01   28,84€ 

Toimitukseen sisältyy: 

Analyysineste LT 02 (250ml) 

Huuhteluneste (100ml) 

 

 

 

 

 

Analyysineste CO2 testilaitteille LT 02   22,45€ 

Toimitukseen sisältyy: 

Analyysineste LT 02 (250ml) 

Analyysineste CO2 testilaitteille LT 04   17,33€ 

Toimitukseen sisältyy: 

Analyysineste LT 04 (100ml) 
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Jäähdytysjärjestelmä 

 

Jäähdytysjärjestelmän testausadaptereita on suuri valikoima, joiden automallikohtaiset 
sopivuudet löydätte netistä ladattavista taulukoista. Taulukot saatavissa kotisivuil-
tamme ja nettikaupastamme, tai LTR:n kotisivuilta. Vaikka sopivaa ei listoilta 
löytyisikään, kannattaa asiaa aina tiedustella. Valikoima kasvaa kaiken aikaa. 

 

K-sarjan adapterit jäähdytysjärjestelmätesteihin 

useita malleja   hinnat alkaen 32,82€ 

Automalli kohtaiset adapterit, jäähdyttimen, tai 
paisuntasäiliön korkin tilalle. 

Soveltuvat käytettäväksi, pikaliittimillä varustettujen 
testereiden, sekä FZ 100K letkun kanssa. 

 

KS-sarjan adapterit jäähdytysjärjestelmätesteihin 

useita malleja   hinnat alkaen 54,98€ 

Automalli kohtaiset alumiiniset adapterit, jäähdyttimen, 
tai paisuntasäiliön korkin tilalle. 

Soveltuvat käytettäväksi, pikaliittimillä varustettujen 
testereiden, sekä FZ 100K letkun kanssa. 

 

KW-sarjan adapterit jäähdytysjärjestelmätesteihin 

useita malleja   hinnat alkaen 65,31€ 

Erityisesti ahtaisiin paikkoihin ja mm. moottoripyöriin. 

Soveltuvat käytettäväksi, pikaliittimillä varustettujen 
testereiden kanssa. 

 

Kiinteä liitinadapteri  SZ U   68,06€ 

Tämän liitinadapterin avulla pikaliittimellä varustetut 
testausadapterit voidaan liittää vaikkapa toisen 
valmistajan pumppuihin ja testereihin. 
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Jäähdytysjärjestelmä 

 

Letku FZ 100K     34,90€ 

Pikaliittimillä varustettu 0,5m pituinen joustava 
letku, jäähdytysjärjestelmätestereiden liittämi-
seen, erityisesti ahtaissa paikoissa. Soveltuu 
käytettäväksi, mm. K.., UA.. Ja muiden 
pikaliittimellä varustettujen adaptereiden 
kanssa. Myös testerin tulee olla pikaliittimellä 
varustettu malli. 

Saatavana myös 0,7m pituinen versio    Letku FZ 100K.2       37,13€ 

 

Yleismallin testiadapteri UA 50          58,54€ 

Kiristyspyörällä varustettu yleismallin adapteri. 

Sopii 20...41mm aukkoihin. 

Soveltuvat käytettäväksi, pikaliittimillä varustettujen testereiden, 
sekä FZ 100K letkun kanssa. 

Saatavana myös erityisesti japanilaisille autoille suunniteltu malli. 

Yleismallin testiadapteri japanilaisille UA 60j     107,32€ 

 

 

Yleismallin testiadapterit UA 1...4  

ja UA 11...14   alkaen  58,54€ 

Yleisimmin käytettävä adapteri on UA 
2 kiristyspyörällä ja UA 12 lukitus-
kahvoilla. Adapterit lukitaan jäähdy-
tysnesteen täyttöaukkoon, kiertämällä 
pyörää, tai kääntämällä kahvat 
vaakasuoraan. 

Nämä kumipallomaisesti laajenevat adapterit tiivistyvät myös putkiin (myös useimpiin 
sisäkierteisiin). 
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Jäähdytysjärjestelmä 

 

DS-sarjan adapterit, jäähdyttimen 

korkkien testaamiseen. Alkaen  23,42€ 

Adaptereita on useita malleja ja niissä on 
ajoneuvon jäähdytysnesteen täyttöaukkoa 
vastaava kierre, johon alkuperäinen korkki 
kiinnitetään. Paine testeri liitetään adapteriin 
pikaliittimellä, jolloin voidaan todeta korkin 
paineventtiilin toiminta. 

 

Puristuspaine 

 

Moottorin kunnon tutkimiseen, löytyy valikoima erilaisia puristuspainemittareita, 
huohotusmittareita, sekä paineilmaa käyttäviä ohivuototestereitä. 

Kertokaa tarpeistanne, niin lähetämme lisätietoa valikoimasta ja hinnoista. 

Puristuspainetestisarja  KP80/4  207,45€ 

Soveltuu bensiini- ja diesel-moottoreille.  

Korkealaatuinen kumisuojalla varustettu 80mm 
mittari kahdella asteikolla 0...4bar ja 0...580psi. 

Integroitu paineen poistoventtiili ja 250mm 
letku, jossa pikaliitin, adaptereita varten. 

Toimitukseen sisältyy: 

Mittari KP 80, erikseen ostettuna  71,95€ 

Adapteri ET 37, erikseen ostettuna 56,99€ 
kolmelle eri hehkutulppakierteelle 

Adapteri ZKD 02, erikseen ostettuna 38,79€ 
dieseleihin, M24x2 kierteelle 

Adapteri KPA 01, erikseen ostettuna 24,92€ 
sytytystulppakierre 12x1,25 

Adapteri kumikartiolla ja yleisadapteri, muiden 
valmistajien sovitteita varten 

5.4.2017  Hinnat ovat verottomia, ellei muuta mainita 



Polttoainejärjestelmä 

 

Polttoainejärjestelmien tutkimiseen ja säätöön on tarjolla laitteita, yksinkertaisista paine 
ja virtausmittareista, aina suutintestereihin asti, kattaen myös Common rail ja 
pumppusuuttimet, sekä bensiinin suorasuihkutus suuttimet. Monet tuotteista voidaan 
myös räätälöidä tarpeitanne vastaavasti, joten aina kannattaa tiedustella vaihtoehtoja. 

 

Alipainemittari, kaasuttimen säätöön VE 01 95,62€ 

Kaasuttimien tarkkaan säätöön tarkoitettu 60mm mittari. 

Asteikko –1...0bar. 

Kaasuttimeen liittämistä varten 600mm PVC letku. 

Voidaan myös tilauksesta toimittaa useamman mittarin 
käsittävään laitteena, jolloin usealla kaasuttimella varustetun 
moottorin säätäminen on nopeampaa. 
 

Common rail korkeapainepumpun 

testaamiseen CRP 01.2 271,55€ 

Tällä sarjalla voidaan mitata korkeapaine-
pumpun muodostama paine, moottoria 
käynnistettäessä. 

Ruostumattomasta teräksestä valmistetun 
mittarin alue yltää 1000bar (1400psi) 
lukemiin. Sisältyvien CRPZ… adaptereiden 
avulla soveltuu moniin ajoneuvoihin. 

Toimitukseen sisältyy, paine mittarin ja adapteri G 1/4 — M12x1,5 lisäksi: 

Adapteri DETA M14x1,5 sisä — M12x1,5 ulko hinta erikseen ostettuna  54,28€ 

Adapteri CRPZ01 M14x1,5 ulko — M12x1,5 ulko hinta erikseen ostettuna  29,88€ 

Putki CRPZ02 120mm, 50° mutka M14x1,5  — M12x1,5  hinta erikseen   14,92€ 

Putki CRPZ03 120mm, 90° mutka M14x1,5  — M12x1,5  hinta erikseen   14,92€ 

Putki CRPZ04 120mm, 90° mutka M14x1,5  — M12x1,5  hinta erikseen   14,93€ 

Putki CRPZ05 120mm, 90°+45° mutka M14x1,5  — M12x1,5 hinta erikseen  14,93€ 

Putki CRPZ06 120mm, 65° mutka M14x1,5  — M12x1,5  hinta erikseen   14,93€ 
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Polttoainejärjestelmä 

 

Common rail korkeapainepumpun 

testaamiseen CRP 04  1441,90€ 

Soveltuu staattisen (käynnistystilanne), että 
dynaamisen (muuttuva käyntinopeus) 
paineen mittaamiseen. 

Kumisuojalla varustetun 100mm mittarin 
suurin näyttämä 1600bar. 

Painemittarin , kahden 0,5m korkeapaine-
letkun ja M12,5x1,5 — M12,5x1,5 adapterin 

lisäksi, sarjaan sisältyy: 

Adapteri DETA M14x1,5 sisä — M12x1,5 ulko hinta erikseen ostettuna  54,28€ 

Adapteri CRPZ01 M14x1,5 ulko — M12x1,5 ulko hinta erikseen ostettuna  29,88€ 

Putki CRPZ02 120mm, 50° mutka M14x1,5  — M12x1,5  hinta erikseen   14,92€ 

Putki CRPZ03 120mm, 90° mutka M14x1,5  — M12x1,5  hinta erikseen   14,92€ 

Putki CRPZ04 120mm, 90° mutka M14x1,5  — M12x1,5  hinta erikseen   14,93€ 

Putki CRPZ05 120mm, 90°+45° mutka M14x1,5  — M12x1,5 hinta erikseen  14,93€ 

Putki CRPZ06 120mm, 65° mutka M14x1,5  — M12x1,5  hinta erikseen   14,93€ 

Liitin CRPZ07  M14x1,5         hinta erikseen   88,44€ 

Putki CRPZ08 120mm, 45° mutka M12x1,5  — M12x1,5  hinta erikseen   14,51€ 

Putki CRPZ09 120mm, 90° mutka M12x1,5  — M12x1,5  hinta erikseen   14,93€ 

Putki CRPZ10 120mm, 45° mutka M14x1,5  — M14x1,5 hinta erikseen   14,93€ 

Putki CRPZ11  120mm, 90° mutka M14x1,5  — M14x1,5  hinta erikseen   14,93€ 

 

Listat erilaisten adaptereiden yhteensopivuuksista, sekä muuta 
ladattavaa materiaalia, löytyy kotisivujemme tuote osiosta.  
Adapterilistat myös LTR:n sivuilta. 

http://www.bpnyman.fi/tuotteet/ 

http://www.autotestgeraete.de/en/service/downloads.html 
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Polttoainejärjestelmä 

 

Common rail korkeapainepumpun 

testaamiseen CRP 2500 2986,64€ 

Soveltuu staattisen (käynnistystilanne), että 
dynaamisen (muuttuva käyntinopeus) 
paineen mittaamiseen. 

Kumisuojalla varustetun 100mm mittarin 
suurin näyttämä 2500bar. 

Toimitukseen sisältyy painemittarin lisäksi: 
kaksi 0,5m korkeapaineletkua, 

M14,5x1,5 — M14,5x1,5 adapteri, sekä 1m silikoniletku. 

Muistitoiminnoilla varustetulla digitaalimittarilla   CRP 2500 3465,69€ 

Common rail suuttimien paluuvir-

tauksen mittaus CRMK 01 304,26€ 

Tällä sarjalla voidaan mitata saman aikaisesti 
paluuvirtaukset kuudelta suuttimelta. 

Läpinäkyvästä pleksistä valmistetussa mitta-
astiassa on yhtenäinen asteikko, jolloin suutti-
mien paluuvirtauksia on helppo verrata 
toisiinsa. Mitta-astia on varustettu ketjulla ja 
ripustuskoukulla.  

Letkujen päihin vaihdetaan, kulloinkin 
tarvittavat, suutinvalmistajan nimillä merkityt 
adapterit. 

Toimitukeen sisältyy: 

Mitta-astia, kuudella 0,4m letkulla. 

6 adapteria BOSCH suuttimille 

6 adapteria DELPHI suuttimille 

6 adapteria DENSO suuttimille 

6 adapteria SIEMENS / VDO suuttimille 

Saatavilla myös neljän suuttimen versiona. 
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Polttoainejärjestelmä 

 

Polttoaineen siirtopaineen mittaus sarja 

    FP 01  229,04€ 

Polttoaineen siirtopaineen mittaamiseen, 
alueella –1...3bar. 

Helpottaa vianhakua, osoittaen väärän 
siirtopaineen, mm. tukoksista, tai pumppu-
vioista johtuen. Läpinäkyvän haarakappa-
leen ansiosta mahdollista myös järjestelmään 
pääsevän ilman havaitsemisen. 

Pitkien letkujen ansiosta voidaan sijoittaa 
paikkaan, josta mittari on nähtävissä, myös ajon aikana. 

Toimitukseen sisältyy: 

Kumisuojuksella varustettu 63mm mittari (-1...3bar) 

2kpl 3m letkuja 

Adapteri M12x1,5 naaras 

Adapteri M12,5x1,5 Uros 

Saatavan myös, sisällöltään vastaava –1...9bar versio FP 03, hintaan   229,05€ 

 

Polttoainejärjestelmän painetesteri sarja 

    LR 180/2  405,35€ 

Mekaanisten ja elektronisten bensiiniruisku-
järjestelmien testaamiseen. Lisähintaan 
saatavissa myös kalibrointitodistuksen kera. 

Soveltuu J-Jetronic, L/LH-Jetronic, Motronic, 
MPI, HMPI, EFI, DIGIFANT, Mono-Jetronic, 
Opel-Multec ja Weber CFI järjestelmille. 

Kumisuojalla ja ripustuskoukulla varustetun tarkan painemittarina alue 0...10bar. 

Mittarin lisäksi sarjaan sisältyy järjestelmään kytkettävä, säädettävä kolmitieventtiili, 
eripaineiden mittaamiseksi ja järjestelmän testaamiseen. Mukana tulee 12kpl yleisimmin 
tarvittavia adaptereita. 
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Polttoainejärjestelmä 

 

Ruiskusuuttimien testaamiseen on tarjolla eri 
laajuisia ja tasoisia ratkaisuja. Voit ostaa 
valmiin kokonaisuuden, tai puuttuvat osat, 
täydentämään nykyistä laitteistoa. 

Täydellisen automaattisen suutintesterin 
sijaan, voit varustella käsikäyttöisen pumpun, 
CR-suuttimien ohjaamiseen tarvittavalla 
elektroniikalla ja tarvittaessa paluuvirtauksen 
keruu astialla. 

Järjestelmän muiden osien ollessa yleis-
käyttöisiä, pitää suuttimen pääteaste valita 
suutin valmistajan ja suutintyypin mukaisesti. 

 

Järjestelmän osat: 

1 Testattava suutin 

2 Pääteaste 

3 Ohjainlaite,  

4 Paluun mittaus 

5 Käsipumppu 

 

 

1 Testattava suutin. 

2 CREL xx, suutinvalmistajan ja tyypin mukaan, kaikki versiot 608,55€ 

3 CREIS 01_12 Common rail suuttimille  575,13€ 

4 CRRMK 01 suuttimen paluuvirtauksen mittaamiseen  140,89€ 

5 DET 062 472,01€ tai DET 063  555,70€ 

Automaattiseen testipenkkiin on saatavissa laajennusyksikkö, pumppusuuttimia varten. 

Testipenkeistä on omat mallinsa bensiinin suorasuihkutus suuttimille. 
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Polttoainejärjestelmä 

Ultraäänipesuri, mm. suuttimien puhdistamiseen USB 01_EU  772,32€ 

Tällä ultraäänipesurilla puhdista helposti kokonaiset suuttimet, suuttimen osat ja muut 
pikkuosat. Pesurissa säädettävä ajastin ja lämpötila (30°C...80°C). 

Saatavilla olevat varusteet: 

Teline bensiinin suorasuihkutussuuttimille   USB_Z1   207,32€ 

Teline diesel suuttimille        USB_Z2   207,32€ 

Kori ja kansi, pikkuosien puhdistusta varten  USB_Z4   72,90€ 

Pesuneste, ultraäänipesuriin 4l     USB_Z6   99,65€ 
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Ajoitus 

 

Jakohihnan kireysmittari   

   DZP 01  604,30€ 

Digitaalinen mittalaite, joka mittaa 
vakioidulla tavalla laitteen, hihnaan 
kohdistaman voiman. Vertaamalla 
saatua lukemaa hihnavalmistajan 
antamiin tietoihin, saadaan kireys 
säädettyä oikeaksi. 

Mittausalue 0...500N 

Resoluutio 10N 

Heikon pariston varoitus 

9V paristo 

Anturin johto 1m 

Saatavana myös ahtaan paikan versio, eri mallisella anturilla DZP 01.1  673,64€ 

 

Ajoituslamppu SKB 84  345,13€ 

Digitaalinen ajoituslamppu, sytytysennakon 
tarkistamiseen. 

Soveltuu 4– ja 2-tahtisille moottoreille 

Sytytysennakko 0...90° 

Kierrosluku 500...9990rpm 

Käyttöjännite, auton akusta 12V 

 

Soveltuu käytettäväksi dieselmoottoreissa, lisävarusteena 
saatavan adapterin SKUA 01 kanssa. 

Saatavan myös analoginen versio SKB 82   231,60€ 

Saatavan myös  versio   SKB 86   522,88€ 

SKB 86:ssa lisäksi dwell angle (kosketuskulma) 0…100% 
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Ajoitus 

 

Ruiskutusennakon mittaamiseen diesel-

moottoreista  SKUA 01  476,28€ 

Käytetään yhdessä 
ajoituslamppujen SKB 82/83/86 
kanssa. 

Sisältää piezo tunnistimen, 
Ø6mm (1/4”) ruiskuputkelle. 

 

Saatavana SKD adapterit, eri kokoisille putkille. 

Putkille 4 4,5 5 5,6 ja 6mm  162,69€/kpl 

Putkille 6,35 (1/4”) ja 7,8mm  197,75€/kpl 

Putkille 9,5 10 ja 11mm   214,96€/kpl 

Putkille 12 12,7 (1/2”) 13 ja 14mm 251,14€/kpl 

 

Öljyt 

 

Öljynsuodatinavaimet 

Koneistamalla alumiinista valmistetut tukevat ja 
kestävät suodatinavaimet, helpottavat ahtaissa 
paikoissa olevien, tai muuten hankalien suodattimien 
irrotusta ja kiinnitystä. 

Lisää ilmestyy kaiken aikaa. Nyt saatavilla: 

OEL_01 37,35€ Ford suotimelle 1 890 364, mm. 2l diesel (2014 / 2015 alkaen) 

OEL_02 37,35€ Ford suotimelle 1 883 037, bensiinimallit, myös ECOboost) 

OEL_03 37,35€ Ford suotimelle 1 751 529 / 5 097 737 

OEL_04 37,35€ Ford suotimelle 5 147 501 

OEL_05 37,35€ MB suotimelle 67 402 17 429 

OEL_06 37,35€ Ford suotimelle 1 812 551 
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Öljyt 

 

Vaihteistoöljytesterit 

Käsikäyttöinen GP 01  388,24€ 

Pylväsporaan GP 01_BM 217,02€ 

Jäähdytysnesteen joutuminen vaihteistoöljyn 
joukkoon, voi jo pieninä pitoisuuksina 
aiheuttaa ongelmia, tai tuhota vaihteiston 
korjauskelvottomaksi. 

Näillä sentrifugeilla on mahdollista havaita 
öljystä jopa 0,01% jäähdytysnestepitoisuuksia. 

 

Vaihteistoöljyn täyttöpumppu  

Ilman adaptereita GFP 01.1  267,19€ 

Viidellä adapterilla GFP 01  282,45€ 

Mitta-asteikolla varustettu 10l muovisäiliö  ja 
integroitu käsipumppu, yhdessä pikaliittimin 
varustettujen täyttöadaptereiden kanssa tekevät 
vaihteisto- ja perä-öljyjen täytön helpoksi. Letku on 
varustettu sulkuventtiilillä, jolla varmistetaan, ettei 
öljyä pääse valumaan takaisin astiaan. 

2m täyttöletku. 

GFP 01 sarjassa mukana lisäksi adapterit: 

GFPA 03, 04, 05, 06 ja 07 
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Öljyt 

 

Vaihteistoöljyn täyttöadapterit 

Tarkoitettu käytettäväksi täyttöpumppujen 
GFP 01 ja GFP 01.1 kanssa 

 

GFPA 09 58,54€ GFPA 13  50,37€  

muut mallit 41,46€/kpl 

Lukuisia laitteita, moottori– ja vaihteisto-öljyjen painemittauksiin. 

Testereitä, mittalaitteita ja tiedonkeruujärjestelmiä hydrauliikkaan. 

 

GFPA 01 Kierre 1/8-27 NPT (Ford) GFPA 06 Kierre M24x1,5 (WW/Audi) 

GFPA 02 Pitkä nokka (BMW) GFPA 07 Kierre M22x1,5 (WW/Audi) 

GFPA 03 Lyhyt nokka (WW/Audi) GFPA 08 Kierre M12x1,5 (MB) 

GFPA 04 Nokka (WW/Audi) GFPA 09 Kierre M18x1,5 (Toyota) 

GFPA 05 Kierre M10x1 (WW/Audi) GFPA 10 Kierre M30x1,5 (WW/Audi) 
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Jarrut 

 

LTR:n tuotteista löytyy valinnanvaraa erilaisiin jarruihin 
liittyviin tehtäviin. Jarrunestetesterillä mittaat nesteen 
vesipitoisuuden ja kiehumispisteen. Painemittaukset 
onnistuvat niin paineilmajarruista, kuin alipaine-
tehostetuista nestejarruista. Myös nesteiden vaihdot 
helpottuvat LTR:n tuotteilla. 

Jarrunestetesteri   EBT 01   110,51€ 

Vesipitoisuuden näyttö, kolmella LEDillä. Vain DOT4. 

Jarrunestetesteri   EBT 03   282,45€ 

Vesipitoisuuden ja kiehumispisteen mittaus. 

DOT3, DOT4, DOT4 plus ja DOT5.1 

Jarrunestetesteri   EBT 03_USB  379,33€ 

Kuten EBT 03, lisäksi USB-liitäntä ja ohjelmisto. 

Jarrunestetesteri  EBT 06 223,27€ 

Kiehumispisteen näyttö kymmenellä LEDillä. DOT3, DOT4 ja DOT5.1 

 

 

Jarrunesteen täyttöastia UNFB 03 110,51€ 

Jarrunesteen täyttöastia ripustetaan nestesäiliön 
yläpuolelle ja liitä nestesäiliöön. Nesteen virtaus 
pysähtyy, kun säiliö on täynnä. 

1,5l säiliö, 1m pituiset letkut (6mm ja 13mm). 

 

Tällä varmistat, että säiliössä on nestettä, laskiessasi sitä 
pois ilmanipoista. Jarrunesteen vaihto sujuu 
vaivattomasti, tarvitsematta ilmata järjestelmää. 

Mainio yhdistelmä, alipaineilmaajan UN 05 kanssa. 
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Jarrut 

 

Alipaineilmaaja   UN 05 166,10€ 

Näppärä laite, jolla ilmaat helposti ja 
nopeasti, niin nestejarrut, kuin hydraulisen 
kytkimen. Voidaan käyttää myös polttoaine-
järjestelmän ilmaamiseen, dieseleissä. 

Asteikolla varustettu 600ml säiliö 

9mm letku, 2m ja 6mm letku 1m 

Kulmamallin kumiliitin, ilmanippaan. 

Toimii paineilmalla. 

 

Ilmauslaite ET 368, MB CDI-moottoreille  

Suunniteltu CDI-moottoreiden 
polttoainejärjestelmän ilmaamiseen, 
suotimenvaihdon, tai tankin tyhjentymisen 
jälkeen. Käytetään yhdessä esim. UN 05, VB 
01, tai VB 01.1 kanssa. 

 

Jarrunesteen vaihtaja / tiiviystesteri 

Soveltuu myös hydraulisille kytkimille. 

Laitteella voidaan suorittaa helposti, nesteiden vaihdot ja 
järjestelmien tiiviyden tarkastus. 

Laitteen mukana toimitetaan B 611 adapteri, jolla sen 
liittäminen ajoneuvon jarrunestesäiliöön onnistuu, 
useimmissa tapauksissa. 

Soveltuu nesteille DOT3, DOT4, DOT4 plus ja DOT5.1 

Portaattomasti säädettävä toimintapaine 0...4bar 

Saatavissa useita versioita, alavaunun kera, tai ilman, kuten 
myös 12VDC, 1110VAC ja 230VAC. 

Lisäksi löytyy runsas valikoima erilaisia liitäntäadaptereita, 
henkilöautojen lisäksi, mm. moottoripyöriin ja raskaaseen 
kalustoon. 
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Jarrut 

 

Ylemmässä kuvassa täyttö ja vuototesteri BSG 

Alemmassa kuvassa alavaunu FW  

 

Alavaunussa on tilaa 20l jarrunestekannulle, täyttöä 
varte. Lisäksi versiot, joissa DL, sisältävät tyhjennys 
toiminnon, ja käytetyn nesteen keruusäiliön. 
Keruusäiliö on varustettu pikaliittimellä ja siten 
helposti tyhjennettävissä. 

BSG 230_V3 (230VAC)  604,17€ 

Täyttöpumppu & vuototestaus 

 

FW 230DL (230VAC)    557,50€ 

Alavaunu jarrunesteen tyhjennyksellä ja keruusäiliöllä. 

BSG 230_FW (230VAC)   932,42€ 

BSG 230_V3 & alavaunu, käytetyn jarrunesteen 
keruusäiliöllä. Tässä mallissa ei tyhjennyslaitteistoa. 

BSG 230_FWDL (230VAC)  1045,84€ 

BSG 23_V3 & alavaunu, käytetyn jarrunesteen 
keruusäiliöllä. Tässä mallissa myös tyhjennyslaitteisto. 

 

Adapterisarjat BAK, täyttö ja testilaite BSG:lle 

Tässä joitain esimerkkejä valikoimasta. Tarkempaa tietoa ja yhteensopivuudet löytyvät 
erillisestä taulukosta, joka on ladattavissa kotisivuiltamme sekä LTR:n kotisivuilta. 

Adapterisarja, 5 adapteria Japanilaisille autoille  BAK 01  449,93€ 

 Adapterit B 633, B 685, B 686, B 687 ja B 688, muovilaukussa. 

Adapterisarja, 5 adapteria Japs. US, Eur. autoille  BAK 03  336,03€ 

 Adapterit B 611W, B 641W, B 668W ja B 674W sekä sarja B 612W, muovilaukussa 

Adapterisarjat, kevyille ajoneuvoille     alk. MBAK xxx 207,90€ 

Saatavana mm. BMW, Honda, KTM, Peugeot, Piaggio, Suzuki, Yamaha 
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SCR / AdBlue 

 

SCR-järjestelmien huoltoihin ja korjauksiin, 
kuten myös hankalasti sijaitsevien AdBlue 
säiliöiden täyttöihin löytyy helpotusta LTR:n 
tuotteilla.  

Välineitä löytyy pikaliittimillä varustetuista 
letkuista, järjestelmän tiiviys– ja paine-
testereihin, kuten myös huuhtelulaitteisiin. Omat 
tuotteensa myös AdBluen laadun tarkistamiseen 
ja suutinten testaamiseen. 

 

Yleistä 

Omat tuotteensa  löytyvät myös automaattivaihteistojen 
öljynvaihtoon ja painetesteihin, kuten myös laadukkaat renkaan-
täyttölaitteet. Osaan renkaantäyttölaitteista ja monista muista 
painemittaustuotteista on 
mahdollista saada viralliset 
kalibrointitodistukset. 

Tuotteista löytyy myös 
käsipumppuja, paineen ja 
alipaineen tuottamiseen, 
erilaisia testejä varten.  

Myös säädettävä ilmasuutin, jolla voidaan simuloida 
ilmavuotoja, eri järjestelmissä. 

Löytyy myös välineitä, Aero pyyhkijöiden asennon 
säätöön ja puristusvoiman mittaamiseen. 
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Rengaspainevalvonta (TPMS) 

 

Edustamistamme tuotteista löytyy myös rengapainevalvontajärjestelmät, niin 
jälkiasennukseen, kuin integroitavat OEM mallit, vaikkapa koneen rakentajille. 

Laajin kokonaisuus sisältää pilvipalvelun, jonka kautta yrityksen ajoneuvoja ja vaunuja 
voidaan valvoa keskitetysti, internetin kautta. Pilvipalvelussa on nähtävissä renkaiden 
paine ja lämpötilatietojen lisäksi ajoneuvojen ja vaunujen GPS-paikkatieto. 

Valvonta 4/5 renkaalle, Solar4 120,97€ 

Neljälle renkaalle, lisävarusteena anturi myös 
vararenkaalle. 

Valvonta 6/7 renkaalle Solar6 177,42€ 

Sarja, ajoneuvoihin, joissa paripyörät takana. 
Tähänkin saatavana anturi, vararenkaalle. 

 

Järeämpään tarpeeseen TC215 / TC38 

Laitteisto hiukan enemmän renkaita sisältäviin 
ajoneuvoihin, vaunun kanssa, tai ilman. 

Järjestelmä tukee myös helppoa vaunun 
vaihtoa. 

Saatavana useita erilaisia paineantureita, kuten 
myös signaalivahvistin, anturisignaaleille. 

Kokonaisuus räätälöidään kohteen mukaan. 

 

  

WWW.RENGASPAINEVALVONTA.COM 
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