
TEXA KONFORT 705R R134a

Konfort 705R to podstawowy model z serii 700R w ofercie firmy Texa. Jest to automatyczne

urządzenie wykonujące swą pracę od początku do końca bez ingerencji serwisanta. Model ten

wyróżnia się nowym designem oraz kolorystyką w gamie urządzeń serii K700R. Urządzenie

współpracuje tylko z gazem R134a.

Urządzenie to zapewnia łatwą i komfortową pracę poprzez wygodne, polskie menu wyświetlane na

ekranie LCD oraz wydruk raportu końcowego. Pompa próżniowa pozwala na wykonanie szybkiej i

efektywnej próżni w układzie klimatyzacyjnym. 

Funkcje ogólne

Baza danych: auta osobowe, dostawcze, ciężarowe oraz maszyny rolnicze,

Dwa typy obsługi: automatyczny z bazy danych pojazdów oraz programowalny przez

obsługującego,

Możliwość wyboru pojedynczych funkcji tj. odsysanie gazu, próżnia, wtrysk, napełnianie,
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Wydruk raportów,

Automatyczne napełnianie układu,

Test szczelności,

Automatyczny wtrysk oleju/UV – dysza czasowa,

Możliwość aktualizacji bazy danych (za dopłatą),

Możliwość dopisywania własnych pojazdów.

 

Wyposażenie standardowe

Drukarka termiczna

 

Zalety maszyny:

Baza danych: Największa na rynku baza danych zawierająca takie pojazdy jak:

- auta osobowe,

- auta dostawcze,

- pojazdy ciężarowe,

- maszyny rolnicze.

Regularnie uzupełniana (za dopłatą) przez producenta stanowi solidną pozycję

wyposażenia maszyny.

Bardzo dobre parametry techniczne: Na tle konkurencji urządzenie oferuje bardzo dobre

parametry, wyposażenie techniczne - pas podgrzewający butlę, który ułatwia obsługę pojazdów w

niskich temperaturach.

Drukarka termiczna: Pozwala raportować każdą czynność wykonaną przez urządzenie.

Łatwość obsługi: Duży wyświetlacz oraz polskie komunikaty pozwalają na łatwiejsze

posługiwanie się menu.

Rozbudowane menu: Możliwość ustawiania wielu parametrów ręcznie, dopisywanie pojazdów
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oraz inne funkcje czynią pracę bardziej profesjonalną. Pozwala to mechanikowi w profesjonalny

sposób wpływać na pracę urządzenia.

2-letnia gwarancja: Producent otacza maszyną 2-letnią gwarancją, liczoną od momentu

uruchomienia urządzenia.

 

Dane techniczne

Chłodziwo R134a

Wyświetlacz LCD, 80 znaków

Butla na czynnik 10 kg, podgrzewana

Pompa próżniowa
Przepustowość

100l/min

Wtrysk oleju, barwnika

UV
Sterowane czasowo

Zawory Sterowane ręcznie

Przewody węże, dł. 3m SAE J2196

Wymiary 1078 x 598 x 706

Waga 75  kg
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