Eps 708 Eps 815 Kts 340 Kts 200 Kts 800 Fwa 4630 3D KrugerQ
Zapraszamy na pokaz urządzeń www.automajster.pl

Produkt

Opis
FWA 4630 3D System pomiaru geometrii zawieszenia
typu : zespół kamer pomiarowych (2 sztuki), messbox,
wózek, PC, monitor, drukarka kolorowa, dongle i
lecencja, 4 głowice pasywne, blokada koła kierownicy i
pedału hamulca.Dodatkowe wymagane wyposazenie
dodatkowe zobacz www.automajster.pl

KTS 340 - przenośny tester usterek z multimetrem 2kanałowym. Karta 8 GB. Pracuje na bazie Linuxa
pełna diagnoza 80 marek pojazdów .Z
oprogramowaniem 1 razowym A+C12 ( bez
abonamentu).Kts 340 z oprogramowaniem 3letnim
A+C9 sis cas cena
promocyjna 24,900zl oferta
ograniczona .
KTS 540 - bezprzewodowy moduł z adapterem USBBluetooth. W dostawie: zasilacz, walizka, kabel
uniwersalny 4-przewodowy, przewód OBD,
zintegrowany wymienny adapter IBOX, uchwyt
modułu, przewód USB. Przewody
pom.Oprogramowanie 3letnie A+C12 w cenie
KrugerQ 3stopień naprawy wtryskiwaczy common rail
Bosch car i truck.Zestaw do precyzyjnej weryfikacji naprawy
i regulacji wtryskiacza .Stanowisko z narzędziami i
oprogramowanie z interfejsem prowadzi użytkownika krok
po kroku.Dodatkowo można rozbudować interfeis o
wtryskiwacze Denso,Piezo Bosch,Delphi,Simens,Ui/UIS
pompowtryski.

EPS 205 – Elektroniczny próbnik do sprawdzania:
- wtryskiwaczy Common Rail:
• elektromagnetycznych CRI z samochodów osobowych Bosch
• elektromagnetycznych CRI z samochodów osobowych Delphi, Denso (opcja)
• piezoelektrycznych Bosch
• piezoelektrycznych Delphi, Siemens (opcja)
- wtryskiwaczy mechanicznych:
• wtryskiwaczy DHK 1- i 2-sprężynowych
• wtryskiwaczy DHK z NBF
• pompowtryskiwaczy (ciśnienie otwarcia)
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- końcówek pompowtryskiwaczy

Nie można obecnie wy świetlić tego obrazu.

Nie można obecnie wy świetlić tego obrazu.

•EPS
po zastosowaniu
odpowiednich
i adapterów
możnatechnologia
dokonać pomiarowa
708: nowoczesne
stanowisko o narzędzi
dużej wydajności
i najnowsza
pozwala na nadawanie code ima na wtryskiwacze Bosch.
EPS 708 Specjalizowane stanowisko probiercze do sprawdzania elementów Common-Rail:
- Systemów Common-Rail: CP1, CP3, CP Delphi / Denso / Siemens,
- Wtryskiwaczy elektromagnetycznych CRI Bosch / Delphi / Denso
- Wtryskiwaczy elektromagnetycznych CRIN Bosch
- Wtryskiwaczy piezoelektrycznych CRI Bosch / Siemens / Denso
Firma KrugerQ w cenie urzadzenia dodatkowo udostepnoa test daty do systemow obcych
jak Delphi,Denso,Simens,mozemy takze zmodyfikowac urzadzenie o nadawanie code
Delphi. dodatkowe informacje www.automajster.pl

Eps 815 nowoczesne stanowisko do diagnozowania pomp edc ,pomp cr,pomp
vp 30 i vp 44 codowanie sterownikow ,pelna diagnoza pompowtryskiwaczy ui uis
pld .Stanowisko można dowolnoe modyfikowac wedlug zapotrzebowania
serwisu.Firma Auto Majster zaprasza na pokazy urzadzen diagnostycznych do
naszego centrum szkoleniowego w Bielsku-Bialej.Prowadzimy szkolenia
praktyczne z zakresu regeneracji diesla uklady pomp epic,edc,vp,denso,uklad
common rail wtryskiwacze i pompy wszystkich producentow.Ceny wyposazewnia
dobieramy inwidualnie z klientem na miejscu .Infolinia dla klientow .Jestesmy
serwosem diesla Diesel centrum Bosch i Diesel centrum Delphi.zaprasaamy do
wspolpracy.
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Podane ceny są cenami podstawowych kompletów. Ceny urządzeń w innych kompletacjach ulegają zmianie.
Ceny mogą ulec zmianie odpowiednio do zmiany kursu EUR/PLN, podatku i innych opłat.
Pełne wyposażenie dodatkowe - szczeg. Na www.automajster.pl
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