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Descrição
Equipamento de mudança de óleo ATF totalmente
automático com a tecnologia mais moderna de
comandos para caixas de velocidades automáticas.
Manuseio intuitivo graças a um menu de fácil
utilização. Aparelho universal, adequado para todos os
veículos. Após a utilização do aparelho de limpeza
integrado, garante-se uma capacidade de
funcionamento elevada, mesmo no caso das caixas de
velocidades muito sujas. A precisão na mudança de
líquidos é realizada através de duas balanças
independentes. Através de uma base de dados
integrada grátis, é possível consultar dados sobre a
quantidade de enchimento total, tipo e densidade do
óleo da caixa de velocidades automática, torques do
cárter de óleo, assim como sobre os parafusos de
teste e de purga dos fabricantes de veículos, modelo e
motorização. A documentação dos dados é realizada
através de uma impressora integrada. Contém os
seguintes acessórios: Kit adaptador Gear Tronic
Standard 01 (Art. n.° 29021).

Campos de utilização
Para todas as caixas de velocidades de conversor e
automáticas continuamente variáveis, assim como de
embraiagem dupla. Especialmente para a mudança
profissional de líquidos de caixas de velocidades.
Permite uma mudança através do modo de radiador
ou de vareta de medição, incluindo a limpeza.

Nota
Capacidade do depósito: 25 litros
Capacidade para aditivos: 0,5 litros
Potência da bomba: 10 l/min
Dimensões exteriores: 1020 x 750 x 650 mm (A x L x P)
Peso: 65 kg

Utilização
Pode consultar mais informações sobre o aparelho e
seu funcionamento no manual de instruções ou no
vídeo de utilização.

Embalagens disponíveis
1 pcs Cartão
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D-GB

A nossa informação baseia-se em estudos
cuidadosos e pode ser considerada fiável,
contudo só pode aconselhar sem compromisso.
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