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Ontstekingspistool MDB01-M  
Microprocessor gestuurde ontstekingspistool met digitaal display en acht 

functietoetsen / voor benzine en diesel motoren / veel parameters te meten op de 
verschillende motoren / verbinding via Piezo klem of TDC sensor  

Een ontstekingspistool wordt gebruikt voor het beter afstellen van de ontsteking van 
motorvoertuigen. Het ontstekingspistool MDB01-M is een apparaat dat zowel bij 
benzinemotoren, als ook bij dieselmotoren gebruikt kan worden. Het gebruik wordt 
vergemakkelijkt door de twee bijgeleverde klemmen, waarmee het ontstekingspistool 
aangesloten kan worden. Vooral bij oudere motoren is dit ontstekingspistool zeer 
toepasbaar, wanneer de ontsteking niet meer optimaal ingesteld is en er dus een 
vervroegde of te late ontsteking plaatsvindt. Dit betekent dat de kracht in het lagere 
toerental verzwakt, of dat het voertuig onnodig overhit raakt. Meer informatie over een 
ontstekingspistool die alleen geschikt is voor benzinemotoren, vindt u hier. Wij bieden ook 
een grote selectie stroboscopen aan. Mocht u vragen hebben over het ontstekingspistool 
MDB01-M, dan kunt u de volgende technische specificaties raadplegen of neemt u contact 
met ons op via het telefoonnummer +31 (0)900 120 00 03. Onze technische medewerkers 
en ingenieurs geven u graag meer advies over dit ontstekingspistool en al onze andere 
producten op het gebied van meettechniek, weegtechniek en regeltechniek.  

 

 

  

http://www.pce-inst-benelux.nl/meettechniek.htm
http://www.pce-inst-benelux.nl/weegtechniek/weegschalen.htm
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- LED-display 

- Voor controleren van benzine- en 

  dieselmotoren 

- Afsluitingshoek- en 

  ontstekingsafstellingmeting 

- Snelheidsmeting   

- Wordt geleverd in een draagtas 

- Brandstof levering en inspuitmoment 

  meting 

- Spanningsmeting 

- Microprocessor gestuurd  

 
Technische specificaties   

Ontstekingstijdstip  0,1 ° ... 99,9 °  

Toerental  300 ... 9999 U/min  

Sluithoek  0 ° ... 60 °  

Voltage  10 V ... 18 V  

Gewicht  3,0 kg  

Verpakking  In de beschermhoes  

Display  LED  

 
 
Omvang van de levering: 
1 x ontstekingspistool MDB01-M met benzinekabel, 1 x Dieselkabel met Piezo klem ( 
ø 6mm )  

 


