
Promocja!
Tylko teraz 
rewelacyjny zestaw 
w promocyjnej cenie:

Stacja do klimatyzacji Clima Tech Mobile  
+ Tester diagnostyczny SMART już za 12999 zł netto

Urządzenie Smart z licencja CAR Clima Tech Mobile

19500 zł netto



www.magnetimarelli-checkstar.pl

CLIMA TECH MOBILE

Jest w pełni automatycznym urządzeniem Magneti Marelli, opracowanym 
dla diagnozy i obsługi instalacji klimatyzacji. Urządzenie umożliwia 
w prosty sposób przeprowadzenie interwencji serwisowych na dwa 
sposoby. Funkcja manualna: poprzez operatora wykonywany jest 
odzysk środka chłodzącego, opróżnianie, wtrysk oleju, napełnianie. 
Funkcja automatyczna: operacje wykonywane są automatycznie 
poprzez wybór kodu samochodu z bazy danych lub automatycznie w 
cyklu programowalnym (bez pomocy operatora poprzez ustawienia 
poszczególnych funkcji wprowadzane przez obsługującego).
Bogate oprogramowanie urządzenia jest w stanie prowadzić operatora 
poprzez kolejne cykle pracy. Baza danych usprawnia pracę operatora i 
przyspiesza obsługę układu klimatyzacji.

DANE SZCZEGÓŁOWE:
Czynnik chłodzący: R134a
Kompresor 300 g/min
Waga elektroniczna czynnika chłodzącego: 
Dokładność +/- 10 g
Próżniomierz elektroniczny: Kl. 2.5
Wymiary: 900x650x577 mm
Ciężar: 70 Kg
Pojemność operacyjna: zbiornik 12,4 lt - 10 Kg R134a
Filtry Filtr o złożonym o sicie molekularnym + mechaniczny z cienkiej 
siatki
Pompa próżniowa  – 70 l/min
Maksymalne podciśnienie 0,05 mbar
Przewody 2,5m
Drukarka termiczna (opcja)

SMART CLIMA TECH MOBILE

ANALIZA USTERKI
Analiza Usterki to szczegółowe porady „krok po kroku” które pozwalają na 
szybkie i dokładne zdiagnozowanie usterki.

PARAMETRY 
PORÓWNAWCZE
Magneti Marelli oferuje w oprogramowaniu możliwość porównania 
odczytanych parametrów rzeczywistych z wzorcowymi które znajdują się 
w oprogramowaniu.Baza danych parametrów jest nieustannie rozwijana i 
poszerzana o nowe modele. Wielokrotnie nie ma możliwości sprawdzenia 
czy dana wartosć jest poprawana, bazując na wieloletnim doświadczeniu,  
know–how producenckim ciągle aktualizowanej bazie udostępniamy tą funkcje 
dla warsztatów.

BIULETYNY TECHNICZNE
Magneti Marelli udostepnia wenatrz oprogramowani pomoc techniczną w 
postaci biuletynów informujących o przyczynach i ewentualnych możliwych 
rozwiązaniach błędów.

NISKIE KOSZTY OBSŁUGI

NIEDUŻA ROZMIAR I WAGA

SUGEROWANE CIŚNIENIE 
ROBOCZE

BAZA DANYCH CAR + TRUCK 
Z AKATUALIZACJĄ PRZEZ
KARTĘ PAMIĘCI (OPCJA)

DO KAŻDEJ 
STACJI GRATIS: 
POKROWIEC, PLAKAT, 
RĘKAWICZKI I GOGLE OCHRONNE, 
SZKOLENIE, BANER REKLAMOWY.

2 LATA
GWARANCJI!


