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Jirka
Text napsaný psacím strojem

Jirka
Text napsaný psacím strojem
Zcela automatický přístroj pro odsávání, recyklaci a plnění chladiva R134a pro zemědělská, stavební a speciálnívozidla a stroje.

Jirka
Text napsaný psacím strojem
• Pevný ocelový obal• Automatické vstřikování    nového oleje• Kompaktní a snadno    transpotovatelný• Velké manometry• Manuální odpouštění    nezkondenzovaných plynů• Automatický servisní alarm
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Text napsaný psacím strojem
• Integrovaná databáze umožňující   uživateli vložit nový model vozidla• Proplachovací software• Automatické plnění zásobníku  chladiva• Evidence chladiva• Řízený test těsnosti• Aretace váhy proti poš-   kození při transportu
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VOZÍK (PŘÍSLUŠENSTVÍ)
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540x440x500 mm, 11 kg
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STANDARDNÍ VÝBAVA
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
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Typ chladiva   	R134aServisní procedura	Plně automatiká nebo ručnílNapájení 		220-240 V- 50/60 HzCitlivost váhy ch.	10 g.Citlivost váhy oleje	5 g.Pracovní teplota	11/49 °CFiltr 		1 pro vlhkostVackuové čerpadlo 72 l/min, 0,1 mbar vakuum Kompresor 	1/3 HPRychlost recyklace 	300 g./min.v kapalné fáziZásobník chladia	7 l. plnícíDélka hadic	6 m.Rozměry		510x420x445 mm.Rozměry balení	600x500x600 mm.Váha 		45 kgHrubá váha 	50 kg.Tiskárna 		Za příplatekManometry 	Třída 1Displej 		LCDČidlo teploty v zás	integrovanéOhřev zásobníku 	Za příplatek

Jirka
Text napsaný psacím strojem

Jirka
Text napsaný psacím strojem

Jirka
Text napsaný psacím strojem

Jirka
Text napsaný psacím strojem

Jirka
Text napsaný psacím strojem

Jirka
Text napsaný psacím strojem

Jirka
Text napsaný psacím strojem

Jirka
Text napsaný psacím strojem
  TISKÁRNA			  OHŘEV ZÁSOBNÍKU	  PROPLACHOVACÍ SADA		
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