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Induktiokuumennin GYS 110LG 11 kW
Tuotenro. 58590

AdBlue-täyttölaite SuzzaraBlue DRUM 
+ SB325 + AdBlue-neste 220 L tynnyri 

Bosch KTS Truck Järjestelmätestilaite
Tuotenro. 0684400512

Ilmastoinnin huoltolaite  
Mahle ACX 350 r134a
Tuotenro. 1010350381XX

Vaunumallinen nestejäähdytetty induktiokuumennin.
• 400V 16A
• Teho 11 kW
• Säätö 1000 W portain
• 4 metrin induktiokaapeli
• Pneumaattinen jalkapoljin helpottaa käsittelyä 

ahtaissa kohteissa

AdBlue täyttölaite tynnyrille sekä 220 L AdBlue tynnyri nesteellä.
• Pumppu ja pumpputeline
• Jakeluletku 6 m
• SB325 automaattipistooli
• 230V

KTS Truck on modulaarinen, kattava diagnostiikkaratkaisu autokorjaamoille. 

Nopea yhteys mihin tahansa korjaamon pöytä- tai kannettavaan tietokoneeseen tehostaa 
mahdollisuuksianne huoltaa Euroopan suosituimpia hyötyajoneuvoja, kevyitä hyötyajoneuvoja, 
perävaunuja ja linja-autoja.

ESI[tronic] 2,0 Truck -ohjelmisto (myydään erikseen) ohjaa tehokkaasti vianetsintää ajoneuvon 
mallista riippumatta.

Täysautomaattinen ilmastointihuoltolaite r134a kylmäaineelle 
• Suomenkieliset täysautomaattiset huippulaitteet 7” kosketusnäytöllä 
• Soveltuu hybridi- ja sähköajoneuvojen ilmastointihuoltoon 
• Automaattinen letkupiirin huuhtelu. Iso 20 L kylmäainesäiliö ja vakiona pitkät 4,5 m letkut
• Elektroniset omat vaa’at kylmäaineelle, poistetulle öljylle ja lisättävälle öljylle
• Öljysäiliöt tuoreelle (PAG) ja käytetylle öljylle, sekä POE hybridiöljylle ja UV väriaineelle
• Pitkä huoltoväli, 150 kg / 1000 h. Selkeä ja 50% perinteisiä koneita nopeampi huollettava

Hinnat alv. 0 %, vv Espoo. Voimassa 31.5.2021 saakka.

RASKAAN KALUSTON TYÖKALU- JA LAITETARJOUKSET

Ilmastointihuoltolaite 
koekäytettynä ja kylmäaine 
12,5 kg esitäytettynä  

yht. 295 €  
(käytettävissä n. 10 kg)

Erikoisneste jäähdytykseen 
69 €

4105,00
AdBlue-täyttölaite
Tuotenro. F00201D5C

649,00
AdBlue-neste
Tuotenro. 23314BRE

127,00
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Nopea ja tarkkatoiminen nostin pneumaattisella pikaliikkeellä. 
Sylinterin iskunpituus: 800 mm Nostokapasiteetti 10 tonnia.

Sovitettavissa kaikkiin kuiluihin säädettävällä rungolla. (Nostopäät tilattava erikseen 
mittojen mukaan)

Kevennetty tukilaakerointi helpottaa sylinterin 
sivuttaista liikuttelua.

Kattavat lisävarusteet: poikkipalkki, 
vaihteistosatula, tukisilta jne.

Yksivaiheinen paineilmahydraulinen tunkki raskaiden 
laitoskoneiden ja rekkojen nostoon. 

Minimikorkeus 220 mm. Kapasiteetti: 25 t Max. korkeus: 345 mm

Suunniteltu raskaaseen ja intensiiviseen käyttöön. Kovakromattu 
männanvarsi takaa pitkän käyttöiän. Sisäänrakennettu 
ylikuormitusventtiili. 
Käsikäyttoinen turvakytkin takaa optimaalisen turvallisuuden 
kuormaa nostettaessa ja laskettaessa.

Varustettu kahdella korotuskappaleella (50/100 mm).

Kattavaan valikoimaamme kuuluvat muun muassa saksalaiset laadukkaat raskaalle kalustolle suunnitellut Hywema nostoyksiköt sekä 
Sherpa jarrujen testauslaitteet. Jarrujen testauslaitteet varustamme Suomen määräysten mukaisella Dymatic- sovitusohjelmistolla.

Saksalaiset Hywema – nostoyksiköt ovat luotettavia, helposti huollettavia ja erittäin 
pitkäikäisiä.  Käyttäjät ovat luottaneet niihin varauksetta jo yli 50 vuotta.

Jarrujen testausvalikoimasta löytyy ratkaisut kaikenkokoiselle kalustolle. Olemme asentaneet 
Sherpa jarrutestaus laitteita raskaan kaluston katsastusasemille, korjaamoille sekä 
maataloskoneiden tuotantolinjoille ympäri maan.

AC-Hydraulic Kuilunostin 10 000 kg
Tuotenro. DGD100-1

AC 25-1 pystysylinteritunkki 
Tuotenro. 4563000

Raskaan kaluston nosto- ja testauslaitteet

2990,001499,00
Rajoitettu erä!

Hinnat alv. 0 %, vv Espoo. Voimassa 31.5.2021 saakka.

Kuilunostimen päätypari 
415 €


