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Technical Features:
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Compatible Liquids: PreDOT DOT2 DOT3  - - 
- - - DOT4 DOT5 DOT5.1

               -  -  - DOT6 DOT6.1 LHM
Capacity of NEW uid tank: t standard5 l  

(predisposition 
               for tanks up to 25 lt)
 Capacity of USED uid tank: 5 lt  
 Operating pressure: 0 – 4 bar      
 Pump ow: 1 lt/min           
 Lenght of charging pipe: 7.5 m    
 Lenght of suction pipe: 7.5 m     
 Lenght of power supply cable: 3 m 
 Power supply: 230V 50-60 Hz         
 Noise: < 70 dB (A)                
 Dimensions: 67x54x90H cm         
Weight: 35 Kg  

BRK600 to nowoczesne, uniwersalne 
urządzenie do wymiany płynu 
hamulcowego, przeznaczone do użytku 
profesjonalnego. BRK600 wyposażone jest w 
wytrzymały, zintegrowany i niezależny 
zbiornik na zużyty płyn. Długie 7 metrowe 
przewody serwisowe umożliwają pracę w 
trudno dostępnych miejscach. Zastosowanie 
filtra zabezpiecza pompę oraz układ 
hamulcowy przed dostaniem się 
zanieczyszczeń. 
BRK600 umożliwia także wysysanie 
zużytego płynu.Wysysany zużyty płyn 5 liter 
wtłaczany jest do przezroczystego 5 
litrowego pojemnika ułatwiającego ocenę 
zabrudzenia.
Wbudowany regulator ciśnienia umożliwa 
ustawienie ciśnienia pracy do 4,2 bar. 
Regulator posiada zabezpieczenie przed 
przypadkowym przestawieniem ciśnienia.
Wyjątkowo wytrzymała obudowa BRK600, 
umożliwia wygodną i szybką obsługę przez 
wiele lat użytowania. 

The working pressure can be set 
on the pressure regulator (secured 
against unintentional manipulation) 

and read on the pressure gauge.

The 7 meter length of the 
lling hose is able to satisfy any 

type of requirement.
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Dane techniczne:

BRK600 is the newest, universal brake bleeder 
especially designed for a professional use.
BRK600 is equipped with a robust integrated and 
independent pump for the extraction of used oil.
Working even on hard-to-access trays is made easy 
using the long 7 meter spiral hose. An integrated 
lter protects the pump from dirt particles and various 
residues. Changing the brake oil on a professional level 
also includes washing the reservoir. For this the old, 
exhausted and dirty oil is extracted from the uid 
reservoir. 

The extracted oil is collected in the transparent 5 liter 
tank. BRK is equipped with a second high quality 
pump for injecting new oil.

BRK600 is also equipped with a continuous pressure 
regulator up to 4.2 Bar. The pressure regulator has a 
safety lock to avoid unintentional manipulations.

The bodywork of BRK600 is particularly robust, as 
well as all the details such as wheels, hoses and 
connectors, for a particularly intense and continuous 
use.

Ciśnienie robocze można regulować 
za pomocą regulatora ciśnia 

(zabezpieczonego przed 
przypadkowym przestawieniem) 

oraz odczytywać na ciśnieniomierzu.

Przewody serwisowe 
o długości 7 metrów 
umożliwiają wygodną 

przacę w każdym otoczeniu.

Kompatybilne płyny:

Pojemność zbiornika: 
na nowy płyn

Pojemność zbiornika: 
na zużyty płyn
Ciśnienie robocze:
Wydajnośćpompy:
Długość przewodu: 
napełniającego
Długość przewodu: 
ssącego
Długość przewodu: 
zasilania
Zasilanie:
Poziom hałasu:
Wymiary:
Waga:

PreDOT - DOT2 - DOT3
DOT4 - DOT5 - DOT5.1
DOT6 - DOT6.1 - LHM
standardowo 5 l 
(przygotowanie pod 
beczkę 25 l)
5 l

0 - 4 bar
1 l/min
7,5 m

7,5 m

3 m

230 V; 50 Hz; 1 Ph
<70 dB(A)
67x54x90H cm
35 kg
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Dystrybutor:
Anwa-Tech sp. z o.o.

3 Maja 89
05-071 Sulejówek Polska
tel. +48 22 783 41 61

sklep.anwa-tech.pl 
zamowienia@anwa-tech.pl

Bremsenentlüfter 
Spurga freni
Urządzenie do wymiany 
płynu hamulcowego
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