
Valeo Climfill®
Voor de beste aircovulservice
ClimFill® Easy De ideale basisuitvoering ClimFill® Easy HFO Voor koudemiddel HFO1234yf

ClimFill® Maxi Voor truck- en bustoepassingen

Ond.nr. 710203

ClimFill® Pro Het meest geavanceerde  
 Valeo-vulstation

Het ClimFill® Easy-vulstation biedt werkplaatsen 
belangrijke voordelen. Het voert automatisch 
alle handelingen aan het aircosysteem uit, zoals 
aftappen, recyclen, vullen en wegen van het 
koudemiddel en de olie. Dit lichte en 
compacte station kan ook gemakkelijk gebruikt 
worden op de werkplek.

De ClimFill® Easy HFO heeft dezelfde kenmerken 
als de normale ClimFill® Easy, maar wordt alleen 
gebruikt voor het nieuwe koudemiddel HFO1234yf.

Vanaf mei 2016 beschikbaar

Ond.nr. 710202 Ond.nr. 710295

De ClimFill® Pro staat garant voor optimale 
vulprestaties en een lange levensduur. Ook de 
ClimFill® Pro heeft eco-gepatenteerde 
koppelingen die koudemiddelverlies en het 
binnendringen van lucht in de tank van het 
station voorkomen. 

Het ClimFill® Maxi-vulstation is een aangepaste 
oplossing voor efficiënte werkzaamheden aan 
grotere aircosystemen van trucks en bussen.  
Het station heeft een SuperCharge-modus die 
hoogwaardig werken aan dergelijke 
aircosystemen mogelijk maakt. De ClimFill® Maxi 
is ook uitgerust met milieuvriendelijke 
koppelingen en een LCD-touchscreen.

Doeltreffende ClimFill®-aircovulstations 
voor de werkplaats  
Het beschikken over een ClimFill®-aircovulstation is van essentieel belang voor 
autobedrijven die onderhoud en reparaties aan de airconditioning loop willen 
uitvoeren. Een airconditioning loop verliest ongeveer 40g koudemiddel per jaar. 
Een niet goed gevulde loop is echter minder efficiënt en koelt het interieur van 
de auto minder goed af. Vanwege dit verlies van koudemiddel moet de loop elke 
2 jaar worden gecontroleerd. Met het ClimFill®-aircovulstation kan de technicus 
de airconditioning loop vullen met koudemiddel en olie.

Ond.nr. 710201 Ond.nr. 710297

ClimFill® Pro HFO Voor koudemiddel HFO1234yf

De ClimFill® Pro HFO heeft dezelfde kenmerken 
als de normale ClimFill® Pro, maar wordt alleen 
gebruikt voor het nieuwe koudemiddel 
HFO1234yf.
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