Automatic transmission
maintenance devices
SPIN - ATF4000+prislusen.+tlaciaren+INFO PACK

* Fotografie kontroly úlohe

Maloobchodná cena:
4 157.05 EUR s dph

Informácie o položke:
SKUPINA:

Práca s olejmi a mazivami

Výrobca:

SPIN

Index:

SPIN 02.023.11

Súbory na stiahnutie:
●
●
●

NEW KIT STANDARD ATF ADAPTERS_15.03.2018.pdf
Optional ATF accessories_web.pdf
ATF4000 OFERTA.pdf

Doplňujúce katalógové informácie:
Zbaliť
Typ: automatický
Funkcia čerpania starého oleja z nádrže: Áno
Tlačiareň: Áno
Model: ATF 4000
Názov: Zariadenie na dynamickú výmenu kvapalín ATF

Skladom:0ks

Maximálny tlak čerpadla: 6,5 [bar]
prietokové clony (ľahké): Áno
Sada konektorov je súčasťou zariadenia: Áno
počet konentorov: 28 [kus/kusy]
automatický cyklus: Áno
Napájacie napätie: 230 [V]
sada ďaľších konktorov: Áno
Výkon olejového čerpadla: 8 [l/min.]
Funkcia splachovania: Áno
Automatická detekcia smeru prietoku oleja: Nie
Elektronické váhy starého a nového typu: Áno
Meranie teploty oleja: Áno
Displej: Nie
Objem vnútornej nádrže: 30 [l]
meranie tlaku oleja: Áno
ATF4000+prislusen.+tlaciaren+INFO PACK
Technické vlastnosti
Grafický displej 240x64
Zabudovaná tlačiareň
2 pumpy 220V, 2x 30L vymeniteľná nádoba na použitý a nový olej, meranie oleja, automatický aj
manuálny cyklus, funkcia umývania a napĺňania olejovej vane, nastavenie váh
starého/nového oleja, kompenzácia hadíc, možnosť aktualizácie SW, výmena filtrov, filtre s
magnetickým senzorom, čistenie filtrov a ďalšie.
V dodávke INFO PACK s DVD, manuálom a ročným prístupom k online údajom o 4000 modeloch áut
a široký záber štandardného aj voliteľného príslušenstva (EU aj ázia) pre čo najširšie využitie vašej
investície.
Jednoduchý a intuitívny SW v slovenčine
Meranie výstupného aj vstupného tlaku, voľba špecifickej váhy oleja (kg/L), 2x elektronická mierka,
merania teploty oleja
Možnosť práce na uzavretých prevodovkách (sonda v dodávke)
Automatické vypustenie použitého oleja
Ochrana proti pretlaku
Automatické pridanie aditíva, nádobka 500ml
Meranie prietoku (starého/nového) s LED svetlami.
Signalizácia v momentoch ukončenia výmeny, odzískavania, plnej nádoby použitého oleja.
2 elektornické mierky.

Možnosť použitia na zapečatených prevodovkách so zabudovaným systémom sondy
Prietokomer pre kontrolu stavu použitého a nového oleja
Štandardne je v dodávke skrinka so spojkami a objímkami a hadicami vhodnými pre väčšinu EU
vozov
Prehlásenie výrobcu pre použitie na vozoch ŠKODA
Týmto prehlasujeme že naše zariadenie, SPIN 03.023.11 označené ako ATF 4000 môže byť použité
pre väčšinu automatických prevodoviek inštalovaných vo vozoch ŠKODA a je možné pracovať v
manuálnom ako aj automatickom režime v závislosti od typu prevodovky, čiastočne v súčasnosti pre
DSG automatické prevodovky operácia výmeny oleja môže byť vykonaný iba manuálne cez otvory
nachádzajúce sa v spodnej časti prevodovky, kde sa olej vypúšťa/napúšťa. Na systémoch DSG nie je
výkon čistenia plánovaný.
Naviac ponúkame dodanie produktu ATF4000 spolu s INFO PACK balíkom, v rámci ktorého získate
DVD, rozšírený manuál, ročný prístup k online údajom potrebným pre výmenu oleja v prevodovkách
(oleje, prevodovky, schémy a nákresy).
Adaptéry dodávané so zariadením (v cene) nájdete tu:
http://www.vybaveniedielni.sk/data/data/file/TV/ATF_rozsirene_prislu.pdf
Extra voliteľné príslušenstvo v balení:
KIT 2 ASTE MERCEDES X LIV.OLIO
SPIN 02.022.04
WBIAT3003 KIT ATF RACC.JATCO JFO11E NISS./REN./JEEP/M
SPIN 02.022.72
WTV000049 LIQUIDO ATF LT.0,350
SPIN 02.000.51
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