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Det ultimata Minimess test- och påfyllningskitet för kvävgas. 
Passar på alla blås-, membran eller kolvackumulatorer försedda 
med Minimess gasventiler. Enkelt och säkert att trycktesta,  
fylla, justera befintliga förladdningstryck i gasackumulatorer.

5401-02-00.X  
Minimess Test-och påfyllningsutrustning
för gasackumulatorer

• Säkert och enkelt att använda  
Minimess® gasventiler för testning  
och påfyllning

• Sammansatt kit för att passa alla Minimess 
gasventil försedda gasackumulatorerna

• Högkvalitativ tryckregulator för snabba,  
säkra och tillförlitliga trycktester, justeringar  
och påfyllningar av kvävgas.

• Enkel och säker anslutning till 
laddningsventiler. Fingertight åtdragning
garanterar täta  slanganslutningar.

• Minimess gasventiler erbjuder utmärkt system-
åtkomst och mångsidighet.

Upptäck mer på www.transauto.se
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Minimess Test-och påfyllningsutrustning  
för gasackumulatorer & tillbehör
5401-02-00.X

FUNKTIONER 
• Säkert och enkelt med Minimess® gasventiler. 
• Tillåter anslutning till de vanligaste förekommande 

fabrikaten av ackumulatorer.
• Minimess 1615 eller 1620 ackumulatoranslutningar.
• Tryckregulator för gasflaska av hög kvalitet med 

inställningar av laddningstryck från 10bar upptill 235bar.

STANDARDKIT INNEHÅLLER
• 1st x 5401-02-00.00 gasregulator med anslutning  

inv W24,32x 1/14 ” till gasflaska (European Standard). 
Tryckområde 10bar till 235 bar.

• 1st Högtrycksslang 2,5mtr med anslutning  
Minimess 1615 till Minimess 1615 (med backventil). 

• 1st Högtrycksslang 2,5mtr med Minimess 1615  
till Minimess 1620 (med backventil). 
Komplettering av Minimess adapters, se nedan.

Minimess® test-och påfyllningskit med tryckregulator för 
gasackumulatorer är designad för påfyllning eller testning  
av ackumulatorer utrustade med Minimess 1615 eller 1620  
gasventiler. Standardsatsen innehåller en tryckregulator  
vilken kan kompletteras med ett urval av ytterligare ventiler 
och adaptrar för individuella behov.

Slangkoppling Minimess med 
inbyggd backventil i koppling
Minimess 16x2 (1620)
Minimess 16x1,5 (1615)

Minimess 1615 
till utv G1/4” 
BSPP 

Minimess 1615 
till inv 7/8-14UNF 
(Originalventil 
måste tas bort 
innan)

Minimess 1615 till 
inv M28x1,5  
(Originalventil 
måste tas bort 
innan)

Minimess 1615 
till inv 5/16”-
32 UNEF/ VG8 
(Schrader)

MINIMESS VENTIL ALTERNATIV
Kit 1 Kit 2 Kit 3 Kit 4 Kit X

MONTERINGSEXEMPEL

Tryckregulator med  
anslutning till ackumulator 
med övergång till 
Minimess gasventiler, 
system 1615 alt 1620.

BESTÄLLNINGS KOD

5401-02-00.. KITX

1 GN1615G04M till utv G1/4”

2 GA1615UNF14M till inv 7/8”-14UNF*

3 GA1615M2815M till inv M28x1,5*

4 GA1615UNF05 till inv VG8 (Schrader)
* 7 / 8-14 UNF och M28x1.5 adapters är endast för permanenta 
utbyten och kräver borttagning av originalventil före montering.

Byt ut X med adapterkod, se tabellen ovan. 
Beställ med suffix U för att få komplett adapter uppsättning, 
se tabellen ovan.
Beställ med X för att få utan adapter.

DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER
Använd endast avsedd laddningsanordning,  
t.ex  5401-02-00.00 för att fylla kvävgasackumulator direkt 
från kvävgasflaska, alternativt för att evakuera eller mäta 
tryck på en gasfylld ackumulator.


