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Załącznik 4b do SIWZ 
 
Dostawa sprzętu dydaktycznego do pracowni budowy i eksploatacji pojazdów samochodowych 
Część 2. Dostawa narzędzi  warsztatowych  
 

Lp. 
Nazwa wybranego 

elementu 
wyposażenia  

Parametry i cechy wybranego elementu wyposażenia stanowiska (przedmiotu) 

1 
Wysysarka oleju 
 

Urządzenie do zlewania i wysysania oleju z miski olejowej silnika spalinowego. 
Pojemność zbiornika min. 30 l 
Pojemność do zapełnienia cieczą min 20 l 
Ciśnienie powietrza wytwarzającego podciśnienie min 7 bar 
Czas rozszczelnienia                                                                                      60-90 s 
Wydajność zasysania min 1,5 l/min 
Długość przewodu ssącego min 2000 mm 
Maksymalna spuszczana objętość min 20 l 
Maksymalne ciśnienie spuszczania 1 bar 
Długość przewodu spustowego min 2000 mm 
Złączka wlotu powietrza 1/4" (szybkozłączka); 1/4" NPT, nakrętna 
Masa do20 kg 

2. 

Ręczna myjka do 
części 
samochodowych 
 

Urządzenie umożliwiające mycie części demontowanych maszyn i urządzeń z zanieczyszczeń ropopochodnych.  
Dane techniczne: 
Pojemność: min 13l 
Napięcie pompy: 220-240 V 
Wydajność pompy: min 6 litrów na minutę 
Waga: max 8 kg 
bez pędzla 

3. 
Zestaw narzędzi 
specjalnych  

Narzędzia specjalne do wykonywania podstawowych napraw silnika: 
1. Zestaw do usuwania urwanych świec żarowych M8x1-1szt 

Kompletny zestaw narzędzi do wyciągania świec żarowych z gwintem M8x1. Przeznaczony do napraw z normalnym dostępem do świec. Zestaw dopasowany do silników 2,2 i 
3,0 Tdi w samochodach Fiat Ducato, Peugot Boxer, Citroen Jumper. Konstrukcja: stal HSS, frez kobaltowy, specjalne prowadnice do wierteł 2,4 i 3,2 mm do rozwiercania 
rdzenia świecy żarowej, prowadnice do frezów i gwintowników, które umożliwiają  osiowe nacięcie gwintu wewnątrz świecy.  

2. Próbnik wtryskiwaczy – Diesel- 1szt 
Próbnik musi pozwalać na sprawdzenie następujących parametrów wtryskiwaczy do silników wysokoprężnych:  
- Ciśnienie otwarcia wtryskiwacza 
- Kształt strugi paliwa 
- Jakość rozpylenia 
- Szczelność wtryskiwacza 
- Sposób ' chrapania ' wtryskiwacza 
Precyzyjny manometr urządzenia musi być wyposażony jest w dodatkową wskazówkę ' wleczoną ', która zatrzymuje się przy otwarciu wtryskiwacza i pozwala odczytać wartość 
ciśnienia otwarcia już po zakończeniu próby (bez konieczności jednoczesnego obserwowania formy rozpylenia paliwa i odczytywania wskazania wartości ciśnienia na 
manometrze). 
Parametry: 
Średnica manometru: 100 mm 
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Zakres ciśnień: 0 - 400 bar 
Pojemność zasobnika: 330 cm3 
Pojemność skokowa: 35 cm3 

3. Zestaw do usuwania zerwanych świec żarowych M10x1 CDI- 1szt 
Kompletny zestaw narzędzi do wyciągania świec żarowych z gwintem M10. 
Przeznaczony do napraw z normalnym, łatwym dostępem do świec (np. Mercedes w silnikach CDI).  
Zestaw musi zawierać adapter dopasowany do pracy przy silnikach w samochodach: Mercedes Sprinter, Ford Transit 
Konstrukcja: stal HSS, frez kobaltowy, specjalne prowadnice do wierteł 2,4 i 3,2 mm do rozwiercania rdzenia świecy żarowej, prowadnice do frezów i gwintowników, które 
umożliwiają, osiowe nacięcie gwintu wewnątrz świecy  

4. Przyrząd do montażu sprzęgieł samonastawnych SAC i XTend- 1 szt 
Przyrząd powinien zawierać: uniwersalną płytę dociskową na 3 i 4 śruby, komplet 12 śrub montażowych (4xM8, 4xM7, 4xM6), śrubę  dociskową z napędem 6kt 17. Przyrząd 
powinien  pozwalać na obsługę dowolnego samochodu ze sprzęgłem SAC lub XTend. Napęd przyrządu kluczem 17mm. System osiowania tarczy sprzęgła  na nasadkach kluczy.  

5. Zestaw do montażu sprzęgieł SAC- 1 szt 
Zestaw walizkowy do montażu sprzęgieł SAC (3 i 4 otworowych) m.in.: Audi- Vw, BMW, Mercedes, Opel, Renault, Volvo i inne. 

6. Zestaw do badania szczelności układu chłodzenia- 1szt 
Zestaw walizkowy do badania szczelności układów chłodzenia.  Na wyposażeniu zestawu pompka ciśnieniowa z wężem i zaworem spustowym oraz końcówka uniwersalna o 
regulowanej średnicy uszczelnienia w zakresie 19 - 40 mm do zbiorników wyrównawczych i chłodnic. 

7. Przyrząd do montażu i demontażu wtryskiwaczy w silnikach  N63 BMW- 1 szt 
Zastosowanie w modelach BMW: 550i F11, 5GT F07, 650i F12/F13, 750i F01/02/04, X5 xDrive50i E70, X6 xDrive50i E71/E72  

8. Próbnik ciśnienia spalin i drożności katalizatora- 1 szt 
Próbnik służy do sprawdzania drożności katalizatora i układu wydechowego. Przegrzanie, zabrudzenie lub mechaniczne uszkodzenie katalizatora  może mieć wpływ na złe 
odprowadzenie spalin (dławienie silnika). 
Wyposażenie minimalne: Manometr z wężem o dł. Min. 2 m, Adapter M18, Adapter M12, Kalibrownik gwintu M18, Kalibrownik gwintu M12 

9. Próbnik ciśnienia tłoczenia pompy – Diesel- 1 szt 
Przyrząd służy do sprawdzania ciśnienia tłoczenia w pompach paliwowych silników Diesel. Wyposażenie minimalne: Manometr glicerynowy 0 - 600 bar z wężem M12 x 1,5,  
Redukcja kątowa M14 x 1,5, Redukcja kątowa M12 x 1,5  

10. Przyrząd do kontroli naciągu paska rozrządu-1szt 
Uniwersalny przyrząd do pomiaru naciągu pasków zębatych. 

11. Próbnik ciśnienia pompy tandemowej-1 szt 
Przyrząd do sprawdzania ciśnienia wewnętrznego w pompach tandemowych silników Diesel’a  
1.9 TDI (VW / Audi) 
2.0 TDI (VW / Audi) 
W zestawie powinien znajdować się: manometr 0 - 16 bar z wężem i szybkozłączką, specjalna redukcja do pomp 

12. Przyrząd do ustawiania górnego martwego punktu tłoka. (GMP)-1 szt 

Przyrząd do ustawiania górnego martwego punku tłoka. FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, VW i inne  

4. 

Przyrządy do 
pomiaru ciśnienia 
w przewodach 
paliwowych 

Zakres pomiarowy do 80 bar, rozdzielczość 0,1 bar, zestaw dopasowujących końcówek, trójników i przejściówek.  
Miernik do pomiaru ciśnienia paliwa w układach wtrysku benzyny. Może być używany do większości typów układów wtryskowych.  
wyposażenie minimalne: 
1. Manometr o zakresie pomiarowym 0-7 bar (0-100PSI) 
2. Manometr o zakresie pomiarowym 0-3.5 bar (0-50PSI) 
3. Trójnik 1/4” z zaworkiem Ø10x1.25 mm 
4. Adapter GM dwie złączki 
5. Adapter GM jedna złączka oraz złącze wewn. Ø15x1.5 mm 
6. Adapter GM dwa złącza wewn. Ø15x1.5 mm 
7. Adapter FORD przewód gumowy Ø6 
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8. Adapter zatrzaskowy sprężynowy do FORDA 
9. Adapter 12x1.5 mm 8x1 mm 
10. Adapter 1/4”x1/4” 
11. Wąż 5/16” 
12. Wąż 1/4” 
14. Adapter 12x1,5 mm 8x1 mm 
19. Wtyk 5/16” z gwintem 1/4” – 2szt. 
20. Wtyk 1/4" z gwintem 1/4” – 2szt. 
21. Adapter HONDA 6x1 mm z zaworkiem 
22. Adapter zewn. 8x1 mm z zaworkiem 
23. Adapter zewn. 10x1 mm z zaworkiem 
24. Adapter zewn. 12x1.25 mm z zaworkiem 
25. Adapter zewn. 12x1.50 mm z zaworkiem 
30. Adapter zewn. 12x1.5 mm zewn. 10x1 mm 
31. Adapter zewn. 12x1.5 mm wewn. 10x1 mm 
32. Adapter zewn. 12x1.5 mm wewn. 8x1 mm 
33. Opaski zaciskowe – 4 szt. 
34. Wąż gumowy L-30 mm z adapterami do FORD 
35. Wąż transparentny PCV 
36. Przewód gumowy ze złączkami do BOSCH L-650 mm 
37. Przewód elastyczny L-50 mm 
13(A). Króciec Ø6-Ø10 z gwintem 12x1.5 mm 
15(A). Mufa 1/4” 
16(A). Mufa 14x1.5 mm 
17(A). Mufa 5/8” 
18(A). Mufa 16x1.5 mm 
26(A). Adapter zewn. 12x1.5 mm zewn. 18x1.5 mm 
27(A). Adapter zewn. 12x1.5 mm zewn. 16x1.5 mm 
28(A). Adapter zewn. 12x1.5 mm zewn. 14x1.5 mm 
29(A). Adapter zewn. 12x1.5 mm zewn. 1/4” 
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Lampa 
stroboskopowa do 
silników z 
zapłonem 
samoczynnym 
 

Lampa stroboskopowa z obrotomierzem cyfrowym do pomiarów w silnikach benzynowych i diesel'a.  
Zasilna napięciem 12V lub 24V. W silnikach benzynowych musi umożliwiać pomiar następujących wartości: 
- kąt wyprzedzenia zapłonu, 
- kąt wzniosu krzywki, 
- prędkość obrotowa, 
- napięcie 
W silnikach diesla musi umożliwiać pomiar: napięcia, prędkości obrotowej oraz dynamicznego kąta wyprzedzenia wtrysku. Urządzenie powinno być wyposażone  w piezoelektryczny 
przetwornik pomiarowy, który można zamontować na przewodach wtryskowych o średnicy od 6 mm do 10 mm 

6 
Przyrząd do 
pomiaru ciśnienia 
sprężania silnika ZS 

Przyrząd do pomiaru ciśnienia sprężania silnika ZS od 8 do 40 bar z adapterami typowych gniazd.  
Wyposażenie minimalne: 
Manometr o zakresie 0-70 Bar średnicy Ø 80 mm. 
Przewód elastyczny długości  400 mm wyposażony po obydwu stronach w metalową spiralę elastyczną, która uniemożliwia przełamywanie się przewodu. 
Wąż zakończony musi być funkcjonalnym szybkozłączem ułatwiającym wpinanie poszczególnych końcówek pomiarowych jak również zaworkiem uniemożliwiającym cofnięcie się 
wskazówki manometru przed zakończeniem pomiaru. 
- Końcówki – adaptery pomiarowe 
1. Końcówka gwint M10 x 1.25 – świeca żarowa 
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2. Końcówka gwint M12 x 1.25 – świeca żarowa 
Opel, Peugeot, Mercedes, VW, Ford, Seat, 
Fiat, Renault, Citroen, Peugeot, Land Rover 
3. Końcówka gwint M24 x 2 – wtryskiwacz 
VW, Audi, Mercedes, Opel, Peugeot 
4. Końcówka gwint M20 x 1,5 – wtryskiwacz 
5. Końcówka gwint M10 x 1 – świeca żarowa Land Rover 
6. Końcówka mocowana na jarzmo – świeca żarowa  
7. Końcówka mocowana na jarzmo – wtryskiwacz DL 
8. Końcówka gwint M10 x 1.25 – świeca żarowa długa 
9. Końcówka pomiarowa M14 x 1.25 – świeca żarowa 
- Belka pomocnicza do końcówek mocowanych przez jarzmo. 
- Adapter kolankowy z szybkozłączką. 
- Zapasowy zestaw uszczelek oraz zaworek. 
- Plastikowa kaseta zapewniająca bezpieczny transport i przechowywanie próbnika.  
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Przyrząd do 
sprawdzania 
ciśnienia otwarcia 
wtryskiwaczy 
 

Przyrząd do sprawdzania ciśnienia otwarcia wtryskiwaczy. 
Próbnik wtryskiwaczy do silników Diesla 60 MPa 
Próbnik przeznaczony  do pomiaru ciśnienia otwarcia wtryskiwaczy w silnikach wysokoprężnych.  
Musi umożliwiać również sprawdzenie szczelności wtryskiwacza oraz jakości rozpylania.  
Zastosowanie: samochody osobowe, ciężarowe, autobusy, ciągniki rolnicze. Do wtryskiwaczy z gwintem M12x1.5 i M14x1.5 
 

 


