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Ammattilaistuotteet 

FuelServe® 
 

Wynn's FuelServe® on itsenäisesti 12 V:n jännitteellä 
toimiva laite, joka puhdistaa bensiini- ja 
dieselmoottoreiden ruiskutusjärjestelmät ilman osien 
purkamista ja moottorin käynnin aikana.  

 
 

 Toimii ilman polttoainejärjestelmän komponenttien purkamista. 
 Helppo liittää ja käsitellä. 
 Nesteensyöttö voidaan säätää likaantumisen tason ja moottorin iskutilavuuden 

mukaan. 
 Toimii ajoneuvon akun (12 V) kautta. 
 Kun käsittely on valmis, laite pysähtyy automaattisesti ja aktivoi hälytyksen. 
 Laite voidaan sammuttaa koska tahansa käsittelyn aikana. 
 Suojaus ylivirtaa, ylijännitettä ja väärää napaisuutta vastaan. 
 Täysin suljettu säiliö estää puhdistusnesteiden höyryjen karkaamisen. 
 Säiliön turvakorkki suojaa ali- ja ylipaineelta. 
 Mukana tarvittavat sovittimet Euroopan markkinoille. 
 Saatavilla vaihtoehtoiset sovittimet esim. USA:ssa valmistetuille autoille. 
 Laite on istutettu liikuteltavaan muovirunkoon. 

 

 
 

 Voidaan liittää kaikkiin bensiiniruiskutusjärjestelmiin (K, KE, L, LE, LH, Motronic, 
Monojetronic, Renix, suoraruiskutus tms.) ja dieselmoottoreihin (esikammio- ja 
suoraruiskutus, yhteispaineruiskutus, ruiskutuspumppuyksikkö). 

 Soveltuu henkilö- ja kuorma-autoille sekä meri- ja kiintomoottoreille. 
 Käyttö ainoastaan Wynn’s Injection System Purge (W76695) - ja Wynn’s Diesel System 

Purge (W89195) -tuotteiden kanssa. 
 
 
 
 
 
 

Ominaisuudet 

Käyttö 
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Pumppu   : hammaspyöräpumppu ‒ ruostumatonta terästä 
Maksimipainepumppu  : 18 bar  

(rajoittuu 11 baariin magneettisella kytkennällä) 
Maksimisyöttö   : 2‒3 l/min  
Puhdistusnestesäiliön sisältö : n. 3 l 
Sähköliitäntä   : 12 V tasavirta 
Nesteen suodatus  : suodatin täyttöaukossa 

suodatin paluukytkennässä 
Rele   : 10 A 
Paino   : 25 kg (tarvikkeineen) 
Paineen säädin   : hienosäädin mutterilukituksella 
Kytkentä   : magneettinen ‒ sammuu 11 baarin/7 Nm:n kohdalla 
Moottori   : 12 V tasavirta / 6 000 rpm 
Paine voidaan säätää kaikenlaisille ruiskutusjärjestelmille sopivaksi. Hienosäätö on mahdollista 
erikoissäätimellä (0 ja 11 baarin välillä). 
Käsittelyaika voidaan säätää 0‒40 minuutin pituiseksi (5 minuutin porrastuksella), 
automaattinen katkaisu käsittelyajan kuluttua. 
Automaattinen katkaisu nesteen laskettua vähimmäistasolle. 
Laitteessa ruuvikytkennät. 
Nopeat kytkennät letkuille. 
 

 
 
 Katso laitteen mukana toimitettu käyttöopas. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tekniset tiedot 

Ohjeet 
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