
ER 80 Wyważarka do kół 
samochodów osobowych i dostawczych
• Automatyczny pomiar wymiarów koła
• Sterowanie za pomocą panelu dotykowego
• VDD – niezwykle szybki i dokładny pomiar (<6 s)
• Automatyczny cykl wyważania
• Sonarowy pomiar szerokości
• Hamulec elektromagnetyczny koła
• Laser wskazujący miejsce naklejenia ciężarka
• Oświetlenie wnętrza obręczy LED
• Blokowanie koła i podajnika ciężarków ALU 
  w miejscu niewywagi
• Program SPLIT – ciężarek ukryty za ramionami felgi

SM 630 Montażownica do kół 
sam. osobowych i dostawczych
• Ramię odchylane pneumatycznie do tyłu
• Blokowanie pneumatyczne głowicy
• Dwie prędkości obrotowe
• Zbijak podwójnego działania
• Zakres uchwytu obręczy z zewnątrz – 10’’-22’’
• Zakres uchwytu obręczy z wewnątrz – 12’’-24’’

automat do regulacji 
ciśnienia opon HWP 108 H
(cena kat.: 1100 pln netto)

tester akumulatorów 
BST 380 z wydrukiem
(cena kat: 1650 pln netto)

www.italcom.com.pl  
tel. 691 910 612;  601 817 201

e-mail: marketing@italcom.com.pl

cena 
zestawu 

(pln netto) 22 000

+
DO WYBORU JEDEN
Z PRODUKTÓW:

Wyważarka ER 80
+ Montażownica SM 630
(cena katalogowa kompletu: 25000 pln netto)



39 900

+
DO WYBORU JEDEN
Z PRODUKTÓW:

www.italcom.com.pl  
tel. 691 910 612;  601 817 201

e-mail: marketing@italcom.com.pl

cena 
zestawu 

(pln netto)

Clima 6000 PLUS Printer
(cena kat.: 9900 pln netto)

Tester B-Touch
(cena kat.: 10 900 pln netto)

Clima 6000 PLUS Printer
(cena kat.: 9900 pln netto)

Tester B-Touch
(cena kat.: 10 900 pln netto)

CEMB 3400 Geometria 3D
• Automatyczny przesuw kamer – ciągła komunikacja z ekranami pasywnymi
• Najwyższa dokładność pomiaru osiągnięta dzięki zastosowaniu kamer cyfrowych wysokiej rozdzielczości
• Rozbudowana baza pojazdów (ponad 20 000) 
• Kompensacja bicia obręczy przez przetoczenie pojazdu
• 4 szt. uchwyty kół – 12-24” 

Geometria CEMB 3400 3D
(cena katalogowa: 39900 pln netto)



CLIMA 6000 PLUS Printer
(cena katalogowa: 9900 pln netto)(cena katalogowa: 9900 pln netto)

www.italcom.com.pl  
tel. 691 910 612;  601 817 201

e-mail: marketing@italcom.com.pl

cena 
zestawu 

(pln netto) 8 700

+
DO WYBORU JEDEN
Z PRODUKTÓW:

CLIMA 6000 
Automatyczne urządzenie do obsługi układów klimatyzacji
• Alfanumeryczny wyświetlacz 
• Baza danych
• Złącza EcoLock
• Drukarka
• Pojemność butli: 12 l
• Czynnik chłodniczy R134a

automat do regulacji 
ciśnienia opon HWP 108 H
(cena kat.: 1100 pln netto)

tester akumulatorów 
BST 380 z wydrukiem
(cena kat: 1650 pln netto)



CLIMA 9000 Multigas Plus
(cena katalogowa: 13900 pln netto)

14 500

+
DO WYBORU JEDEN
Z PRODUKTÓW:

www.italcom.com.pl  
tel. 691 910 612;  601 817 201

e-mail: marketing@italcom.com.pl

cena 
zestawu 

(pln netto)

CLIMA 9000 Multigas Plus 
• Kolorowy i dotykowy wyświetlacz 4,3” LCD
• Baza danych z gra�czną lokalizacja komponentów
• Złącza EcoLock
• Wbudowana drukarka termiczna
• Wbudowany podajnik barwnika UV
• Pojemność butli: 26 l
• Czynnik chłodniczy R134a z możliwością przerobienia na 1234yf
• Długość przewodu 4,5 m

elektroniczny tester ciśnienia sprężania 
(cena kat.: 2400 pln netto)
+ tester akumulatorów BST 380
z wydrukiem
(cena kat.: 1650 pln netto)

tester F-Touch
(cena kat.: 5900 pln netto)

nagrzewnica indukcyjna 
Hit Heater 
(cena kat.: 4600 pln netto)



G-scan 2 EOBD
• Podgląd parametrów bieżących w formie numerycznej i gra�cznej
• Funkcje specjalne: Dynamic Tests, Intelligence CAN, Pass Trough
• PEDIA – rozbudowana baza danych technicznych i schematów 
• 7-calowy ekran dotykowy
• Moduł WiFi oraz Bluetooth
• Szybka praca dzięki trzem procesorom
• Brak obowiązkowego abonementu

G-scan 2 EOBD  
(cena katalogowa: 11500 pln netto)

www.italcom.com.pl  
tel. 691 910 612;  601 817 201

e-mail: marketing@italcom.com.pl

cena 
zestawu 

(pln netto) 9 600

+
DO WYBORU JEDEN
Z PRODUKTÓW:

automat do regulacji 
ciśnienia opon HWP 108 H
(cena kat.: 1100 pln netto)

tester akumulatorów 
BST 380 z wydrukiem
(cena kat: 1650 pln netto)


