
Direct te bestellen bij

Nóóit meer het binnenventiel 
demonteren. 
In veel auto’s wordt nog gebruik gemaakt van een bandenreparatieset met knijpfles. Een onhandige methode waarbij 

je met speciaal gereedschap het binnenventiel moet demonteren. Maar met AirMan komt hier nu een einde aan. De 

compressor zorgt ervoor dat het dichtmiddel rechtstreeks door het ventiel wordt ingebracht. Dit is zo eenvoudig dat 

iedereen nu een lekke band kan repareren!

Door de eenvoudigheid en hoge kwaliteit van de AirMan producten, wordt AirMan vertrouwd en toegepast door vele 

autofabrikanten. Daarmee is AirMan de perfecte vervanger voor de originele kit of reserveband. 

De voordelen:
• Toepasbaar voor alle auto’s;

• OEM toegepast door vele autofabrikanten;

• Nooit meer het binnenventiel demonteren;

• Onschadelijk voor velg, band en TPMS-Sensor;

• Het dichtmiddel kan met water uitgewassen worden;

• Geschikt om andere merken te vervangen;

• Kan gaten dichten tot Ø 6,35 MM.

Tire Repair Kits

Als beste getest volgens AutoBild Universeel toepasbaar op alle automerken

OEM toegepast door vele autofabrikanten



OEM toegepast op o.a. VAG, Mercedes, Opel, Ford, Hyundai, Mazda, Kia, Fiat en Toyota
Universeel toepasbaar op alle overige merken

OEM toegepast op o.a. VAG, Mercedes, Opel, Ford, Hyundai, Mazda, Kia, Fiat en Toyota
Universeel toepasbaar op alle overige merken

Art. 67-075-011
Navulling voor de 71-075-011

Tech Tire Repair Kit 440 ML

Art. 64-010-012 
Navulling voor de 78-080-011

Max Tire Repair Kit 620 ML

Art. 65-005-011
Navulling voor de 71-051-011

Tire Repair Kit 450 ML

OEM toegepast op Citroën, Peugeot en Renault
Universeel toepasbaar op alle overige merken

Geschikt voor compacte klasse tot hogere middenklasse

Geschikt voor SUV’s, Bestelwagens en Pickups

Geschikt voor compacte klasse tot hogere middenklasse

ResQ Tire Repair Kit

ResQ Navulverpakkingen

ResQ Tech Tire Repair Kit

ResQ Max Tire Repair Kit

Soort SEMI-AUTOMATISCH 

Stroom 12v STEKKER

Ampere 15A

Dichtmiddel 450 ML

Dicht tot Ø 6,35 MM

Ventiel doorlaat JA

Soort VOLAUTOMATISCH 

Stroom 12v STEKKER

Ampere 15A

Dichtmiddel 440 ML

Dicht tot Ø 6,35 MM

Ventiel doorlaat JA

Soort SEMI-AUTOMATISCH 

Stroom 12v ACCUKLEMMEN

Ampere 25A

Dichtmiddel 620 ML

Dicht tot Ø 6,35 MM

Ventiel doorlaat JA

Verkooptip: in veel gevallen is het lekdichtmiddel 

slechts 4 jaar houdbaar, daarna gaat het klonteren 

en kan het niet meer gebruikt worden. Adviseer de 

klant ook om het lekdichtmiddel te vervangen wan-

neer deze vóór een volgend jaarlijks bezoek verloopt.

Bij het volautomatische systeem zit het dicht-

middel geïntegreerd. De slang kan rechtstreeks 

aangesloten worden op het ventiel.

 Art. 71-051-011

 Art. 78-080-011

 Art. 71-075-011

Bij het semi-automatisch systeem dienen 

twee slangen aangesloten te worden. Van de 

compressor naar het dichtmiddel en vanuit het 

dichtmiddel naar het ventiel.

Bij het semi-automatisch systeem dienen 

twee slangen aangesloten te worden. Van de 

compressor naar het dichtmiddel en vanuit het 

dichtmiddel naar het ventiel.


