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DO WSZYSTKICH KONTRAHENTÓW

Narzędzia do serwisu układu 
hamulcowego  
 
TEMAT: FIRMA J.R. MOTOR SERVICES G.B. SP. Z O.O. WPROWADZA NA RYNEK 
NOWE NARZĘDZIA DO OBSŁUGI HAMULCÓW Z SYSTEMEM ABS
Większość użytkowników samochodów pamięta o okresowym serwisie klimatyzacji, wymianach oleju i opon, 
filtrów czy kontrolowaniu zużycia tarcz i klocków hamulcowych. Lecz niestety tylko nieliczni pamiętają 
również o sprawdzeniu jakości płynu hamulcowego i jego wymianie. Najważniejszą cechą płynu 
hamulcowego jest jego temperatura wrzenia, która nie powinna wynosić mniej niż 180ºC. Płyn hamulcowy to 
najważniejszy element eksploatacyjny w układzie hamulcowym. W codziennym użytkowaniu rzadko 
poświęcamy mu większą uwagę. Dlatego też jakość (temperaturę wrzenia płynu hamulcowego) powinno się 
sprawdzać przy każdej wizycie w warsztacie. Na szczęście widać coraz większą tendencje w sieciach 
serwisowych oraz ASO do edukowania kierowców (użytkowników) i uświadamiania ich o jakże istotnym 
fakcie znaczenia płynu hamulcowego wpływającym bezpośrednio na bezpieczeństwo użytkowników ruchu. 
Sama wymiana płynu nie jest ani kosztowna ani długotrwała dlatego też zaleca się wymianę co 2 lata. 
Systematyczna kontrola całego układu hamulcowego w tym płynu zapewni nam bezpieczeństwo i 
sprawność całego układu. 
Firma „DraperTools” brytyjski producent narzędzi systematycznie zwiększa swoją ofertę dotyczącą serwisu 
układu hamulcowego. Znajdziecie Państwo między innymi zestawy do wkręcania i wciskania tłoczka 
hamulca, przyrządy do zarabiania przewodów, klucze do demontażu zacisku jak i odpowietrzania i wymiany 
płynu. Narzędzia te możecie Państwo nabyć w J.R. Motor Services G.B. sp. z o.o. lub u lokalnych 
dystrybutorów. Kilka nowości prezentujemy poniżej. 

Zestaw 4 klipsów do zatykania przewodów z płynami – nr kat. 28834 oraz
Zestaw klipsów do zatykania przewodów z płynami – nr kat. 28835
Narzędzia z serii ExpertQuality. Zestaw do zatrzymania przepływu płynu hamulcowego / paliwa w trakcie 
demontażu i konserwacji. Dostarczany wraz z walizką ułatwiającą przechowywanie i transport.
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Przyrząd do uzupełniania płynu hamulcowego – nr kat. 22270
Narzędzie z serii ExpertQuality, eliminuje potrzebę angażowania drugiej osoby 
podczas dolewania / uzupełniania płynu w zbiorniku hamulca podczas 
odpowietrzania hamulców. Utrzymuje stały poziom płynu podczas pracy 
zmniejszając ryzyko rozlania podczas dolewania. Odgięcie butelki z regulacją 
na szyjce ułatwia dostęp a elementy mocujące zapewniają szczelność dzięki 
czemu unikamy przedostania się zanieczyszczeń.

Zestaw adaptorów do odpowietrzania hamulców – 
nr kat. 28836
Narzędzia z serii ExpertQuality, zestaw adaptorów do 
odpowietrzania hamulca / wymiany płynu dedykowany do wielu 
popularnych samochodów z systemem ABS, które nie mogą być 
serwisowane za pomocą "upuszczania i wysysania płynu". Zestaw 
umożliwia również wymianę płynu w sprzęgle hydraulicznym. 
Dedykowany do używania w połączeniu z narzędziem 
pneumatycznym Draper nr kat. 28833.

Przyrząd do serwisu elektrycznego zacisku hamulca EPB – 
nr kat. 23660
Narzędzie z serii ExpertQuality, zaprojektowane i wykonane do stosowania 
podczas wymiany klocków hamulcowych w pojazdach wyposażonych w EPB 
(elektroniczny hamulec postojowy). Duży czytelny, podświetlany wyświetlacz 
LCD z gniazdem micro USB do aktualizacji za pomocą komputera przez 
Internet. Może być stosowany w pojazdach Audi, Ford, Mercedes Benz, 
Volkswagen i Volvo. Dostarczana w walizce z 16 pinową wtyczką EOBD.
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Przyrząd do pneumatycznego odpowietrzania hamulców – nr kat. 28833
Narzędzie z serii ExpertQuality do użytku w pojazdach z systemem ABS, gdzie nie można zastosowań 
metody odsysania płynu. Wymagalne ciśnienie robocze 20psi, przenośny zbiornik zapewnia łączność z 
większością pojazdów ze standardowym złączem Europejskiego zbiorniczka płynu hamulcowego. 
Dostarczany z butelką do odpowietrzania, adapterami i 5L zbiornikiem ze stali nierdzewnej. Do użytku w 
połączeniu z zestawem adaptorów Draper 28836 (sprzedawany oddzielnie). 

Elektroniczny tester płynu hamulcowego – nr kat. 41392
Przyrząd z serii ExpertQuality, który za pomocą wykrywania 
punktu wrzenia w płynach hamulcowych DOT3, DOT4 i 
DOT5.1, sprawdza czy płyn wymaga wymiany z powodu 
zanieczyszczenia wodą. Pipety i zbiornik do użytku w 
niewielkich układach np. motocyklach. Może być stosowane w 
większości typów pojazdów włączając w to motocykle. 
Podłączany do  akumulatora samochodowego 12V. W 
komplecie z zaciskami i przewodem 1,7M. 

Zamówienia na pozycje zamieszczone w biuletynie należy składać w dziale 
Obsługi Klienta w Gdyni – (058) 661-25-87, gdynia@jrmotors.pl , www.draper.pl

Marcin Rak
tel: +48 (58) 661-25-87, 

fax: +48 (58) 620-75-20,

GSM: +48 515-032-492, 

E-mail: marcin.rak@jrmotors.pl
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