OFERTĂ SPECIALĂ

S.C. A.D.N. COM AUTOSERV S.R.L.
Str. Mărgeanului, Nr. 107A, Sector 5, București
E-mail: oﬃce@adn-facom.ro
Tel: 021.420.21.44; 0766.317.041
www.adn-facom.ro

FACOM DEWALT EXPERT TELWIN WERTHER ZECA BRAIN BEE SPIN BONEZZI

OFERTĂ PROMOȚIONALĂ
SAB 2021

SERVANTĂ MOBILĂ ECHIPATĂ CU SCULE
FACOM SPOTLIGHT CHRONO8M3A
Conține:
- Modul tubulare și accesorii 1/4"
- Modul tubulare și accesorii 1/2"
- Modul 17 chei combinate
- Modul 8 șurubelnițe
- Model 7 șurubelnițe torx
- Modul 7 imbusuri cu mâner
- Modul clești (patent, s c, spit)
- Modul clești (autoblocant, papagal)
- Modul ciocane și dornuri

PREȚ PROMO:
990 euro fără TVA

Culoare căruț: roșu/negru

SERVANTĂ MOBILĂ ECHIPATĂ CU SCULE
FACOM SPOTLIGHT JET8M3A
Conține:
- Modul tubulare și accesorii 1/4"
- Modul tubulare și accesorii 1/2"
- Modul 17 chei combinate
- Modul 8 șurubelnițe
- Model 7 șurubelnițe torx
- Modul 7 imbusuri cu mâner
- Modul clești (patent, s c, spit)
- Modul clești (autoblocant, papagal)
- Modul ciocane și dornuri
- Modul imbusuri cu mâner
- Modul chei xe (6 mm - 22 mm)
- Modul chei xe (24 mm - 32 mm)
- Modul chei combinate mari
- Modul șurubelnițe
- Modul dornuri
- Modul clești siguranțe

PREȚ PROMO:
1290 euro fără TVA

GARANȚIE TOTALĂ (PE VIAȚĂ) LA SCULELE DE MÂNĂ FACOM !

MAȘINĂ DE ÎNȘURUBAT ELECTRICĂ CU IMPACT DEWALT
DEWALT DCF899HP2
Descriere:
Mașină de înșurubat și cuplu ridicat, îmbunătățită cu tehnologia acumulatorilor 18V 5Ah
Li-Ion din seria XR.
Motor puternic răcit cu turbină furnizează un cuplu susținut până la 950 Nm și până la
2400 impacturi pe minut pentru operații de xare ultra profesionale.
Cuplu deșurubare de până la 1625 Nm la deșurubare asigură desfacerea celor mai etanșe
șuruburi.
Setările de cuplu și cele 3 viteze va asigura cel mai bun control pentru aplicația dumneavoastră.
Capul de prindere în formă de pătrat de 1/2" (13 mm) permite transmiterea e cientă a cuplului
cu sistem de prindere “Hog rig” și o bună menținere a capetelor de înșurubat.
Led alb strălucitor cu temporizare pentru vizibilitate sporită și funcționalitatea unei lanterne.
Mânerul și comutatorul sunt acoperite cu cauciuc pentru un confort sporit și control maxim în aplicații.
Pachet de livrare:
- Mașină de impact DCF899HP2 - 1 buc
- Acumulator glisant Li-Ion XR de 5Ah - 2 buc
- Încărcător multi-voltaj XR 1 - 1 buc
- Valiză profesională pentru depozitare și transport TASTAK - 1 buc
3 ANI GA

PREȚ PROMO: 310 euro fără TVA

NȚIE (cu înscriere pe site-ul Dewalt)

TESTER / DIAGNOZĂ
BOSCH KTS 590
OBS: Licența* este obligatorie începând cu prima zi de folosire după cum urmează:
- SD+SIS 12 luni - 880 euro fără TVA
- Pachet Master 12 luni - 1290 euro fără TVA (include scheme și veri cări electrice)
* Orice tip de licență include suport trhnic și asistență tip HOTLINE (telefonic și ticket)

PREȚ PROMO MODUL DIAGNOZĂ KTS 590: 1600 EURO fără TVA

APARAT DE SUDURĂ CU FIR CONTINUU (MIG MAG)
TELWIN TELMIG 200/2 TURBO
TELEMIG 200/2 TURBO este un aparat de sudură monofazat pentru sudură cu r continuu, în mediu protector de gaz (MIG - MAG).
Recomandat pentru lucrări în atelierele de reparații auto, tinichigerie, confecționarea tubulaturilor de aerisire / evacuare, industria alimentară.
Operații posibile: sudură mig-mag, sudare în puncte și îndreptat table la cald cu kitul opțional 802034.
Caracteristici tehnice:
- Puterea absorbită
- Tensiune alimentare
- Factor de putere
- Grosime r oțel
- Grosime r inox
- Curent de sudare
- Plaja de reglaj
- Trepte de reglaj
- Curent de sudare (60%)
- Tensiune de mers în gol
- Clasă izolație
- Grad de protecție
- Dimensiuni (Lxlxh)
- Greutate în kg

3 KW / 60% - 7 KW
230 V
0.9
0.6 - 1 mm
0.8 mm
180 A / 15%
35 - 220 A
6
100 A
33 V
H
IP 22
800x450x655 mm
45

PREȚ PROMO:
650 euro fără TVA

PRESĂ PENTRU ATELIER
WERTHER PR30PM
Caracteristici tehnice:
- Pompă hidraulică separată.
- Piston împingere mobil ( poziționare stânga-dreapta).
- Cilindru hidraulic masiv foarte rezistent, capacitate 30T.
- Pompă cu dublă acționare.
- Manometru pentru vizionarea presiunii de apăsare.
- Valvă de siguranță pentru suprasarcină.
- Certi cat CE.
- Greutate 230 kg.

PREȚ PROMO:
950 euro fără TVA

MACARA GIRAFĂ
WERTHER W141
Caracteristici tehnice:
- Acționare hidraulică;
- Capacitate 1T;
- Pompă cu dublu efect;
- Supapă de siguranță;
- Întrerupător automat de siguranță (”dead man controls”);
- Tijă cromată;
- Certi cat CE
- Greutate 100 kg
- Fabricat în Italia

PREȚ PROMO:
800 euro fără TVA

ELEVATOR CU 2 COLOANE ELECTRO-MECANIC
WERTHER MODEL 300S
- Elevator cu 2 coloane cu sincronizare electronică, fără cadru de bază pentru acces mai ușor în zona de lucru.
- Echipat cu 2 motoare 2 x 2.6 kW 380V 380V / 3 Ph.
- Brațe asimetrice din 3 segmente.
PREȚ PROMO:
- Operare electro mecanică.
3250
euro fără TVA
- Culoare roșu sau albastru.

Caracteristici:
Greutate maximă de ridicare
Înălțime maximă de ridicare
Înălțime minimă
Timp de ridicare / coborâre
Alimentare electrică
Siguranță
Greutate proprie aprox.

3000 kg
1885 mm
95 mm
65 secunde
2 x 2.6 kW 380V / 3 faze
16 A
600 kg

*Prețul nu include montaj și transport

ELEVATOR ELECTRO-HIDRAULIC CU 4 COLOANE
WERTHER MODEL 443ATLT
- Echipat cu li auxiliar capacitate 3,5 T.
- Echipat pentru geometrie roți ( conține platouri relaxare axă spate și decupaj pentru platouri rotative axă față).
PREȚ PROMO:
- Disponibil în culorile roșu sau albastru.
7250 euro fără TVA

Caracteristici:
Greutate maximă de ridicare
Înălțime maximă de ridicare
Lungime platforme
Timp de ridicare / coborâre
Alimentare electrică
Siguranță
Greutate proprie aprox.

4000 kg
1830 + 450 mm
4300 mm
aprox. 30 secunde
2 x 2.6 kW 380V / 3 faze
16 A
1350 kg

*Prețul nu include montaj și transport

EXHAUSTOR DE GAZE
TECNOCOLOR 5000
- Aspirator de gaze portabil și silențios.
- Pentru autoturisme, utilitare și camioane cu tonaj redus.
- Alimentare 220V.
- Motor 0.75 HP.
- Turație 2800 rot/min.
- Ventilator de 230 x 95 mm.
- Furtun 6 mm.

PREȚ PROMO:
650 euro fără TVA

APARAT 3D PENTRU VERIFICAREA ȘI REGLAREA GEOMETRIEI
MONDOLFO FERRO MODEL TRIGON NOVO
Aparat 3D pentru veri care și reglare geometrie direcție autoturisme, autoutilitare.
Componență:
- 2 camere de citire ultra-performante.
- 4 port capete de la 11” la 21” și adaptor de până la 26”.
- 4 panouri ”țintă”.
- blocator pedală frână.
- blocator volan.
- suport pentru unitate PC, imprimantă și port capete.
- PC cu Windows 10, monitor 27”, imprimantă.
- li auxiliar pentru ridicare / coborâre camere.
Program de operare în limba română dotat cu bază de date proprie
(updatată în momentul instalării) cu tipuri de autovehicule, program
ce poate completat de către utilizator cu noi tipuri de autovehicule.
Măsurători (precizie măsurare 0,01o)
- Convergență totală: ± 20o
- Semi convergență: ± 10o
- Unghi de fugă: ± 30o
- Unghi cădere: ± 10o
- Diferență virare: ± 20o

PREȚ PROMO: 9500 euro fără TVA

VARIANTĂ PREGĂTITĂ PENTRU ELEVATOR CU 4 COLOANE

APARAT PENTRU TESTAREA FRÂNELOR LA AUTOTURISME ȘI AUTOUTILITARE
BEISSBARTH BD 4131

Stand pentru testarea frânelor la autoturisme și autoutilitare cu masa de 3500 kg inclusiv.
Echipament profesional, robust și compact fabricat după cele mai noi standarde de calitate
din Germania. Bene ciază de un so intuitiv și modern adaptat cerințelor RNTR - R
din România.
Descriere:

PREȚ PROMO: 7500 euro fără TVA

Stand de frânare controlat prin intermediul so ului IC Perform - ce permite upgrade-uri
ulterioare.
Procedura de testare automată, super-automată, manuală.
Role de frânare acoperite cu plastic corundum.
Șasiu galvanizat.
Kit 4 x 4 (4WD, AWD) cu funcția pentru detecție automată.
Funcție sepcială pentru testarea la frâna de mână acționată electronic.
Frânele electromagnetice asigură o ieșire facilă de pe role, cât și o protecție sporită a reductoarelor.
IC Perform - so cu o interfață gra că prietenoasă și intuitivă într-un design atractiv.
Telecomandă IR (fără cablu).
Cântar integrat cu 4 senzori tensiometrici.

ANALIZOR DE GAZE
BRAIN BEE AGS 688
Analizor de gaze destinat în cadrul liniilor ITP sau atelierelor GPL. La nalul testelor
există posibilitatea ca buletinul cu valori să e tipărit pe imprimanta termică inclusă
sau transmis către un PC conectat la analizorul de gaze.
Caracteristici tehnice:
- CO 0 ÷ 9,99 % Vol (precizie 0,01)
- CO2 0 ÷ 19,9 % Vol (precizie 0,1)
- HC 0 ÷ 19999 ppm Vol (precizie 1)
- O2 0 ÷ 25,00% Vol (precizie 0,01)
- Nox 0 ÷ 5000 ppm Vol (precizie 1 - opțional)
- Lambda 0,5 ÷ 5,000 (precizie 0,001)
- Temperatură de lucru +5oC - +45oC
- Calcul sonda lambda electronic
- Timp de răspuns: <15s
- Temperatura uleiului +20oC - +150o
- Măsurare turație: 300 - 19990 rpm (precizie 10 rot min)
- Permite selectarea numărului de cilindri 1-12
- Absorbție gaz: 4 l/min.
- Corespunde normelor OIML clasa 0 de precizie și MID 2004/22/CE

OPACIMETRU
BRAIN BEE OPA 300
Echipamentul OPA 300 a fost conceput pentru motoarele diesel și are posibilitatea
analizei RPM, a temperaturii în grade Celsius (oC) și a recepției radio.
Se poate conecta la orice PC prin conectare serială RS232.
Caracteristici tehnice:
- Măsurare opacitate: 0 - 99,9% (precizie 0,1)/0-9,99% (precizie 0,01 m - 1)
- Măsurare turație: 300 - 9990 rpm (precizie 10 rot min)
- Temperatura uleiului: +20oC - +150oC
- Măsurare temperatură gaz prelevat: +20oC - +400OC
- Echipat cu două sonde de prelevare gaz: 10 mm și 27 mm
- Corespunde normelor OIML clasa 0 de precizie
- Aprobare BRML

TUROMETRU
BRAIN BEE MGT 300 EVO-R
Turometru universal cu sondă de temperatură pentru motoarele diesel și pe benzină.
Are posibilitatea de transmitere wireless (fără cabluri) a datelor (temperatură ulei, turație),
pentru OPA 100 și AGS 688.
De asemenea se poate conecta la mufa OBD a autovehiculului cu ajutorul adaptorului
opțional cod 1030700028 pentru preluarea directă a temperaturii și a turației, unde nu
este posibil acest lucru prin variantele clasice.

PREȚ PACHET AGS 688 + OPA 300 + MGT 300 EVO : 4250 euro fără TVA

APARAT PENTRU REGLAT FARURI
LUJAN LH5404
- Aliniere optică
- Lentilă din sticlă
- Luxmetru digital
- Bară metrică
- Dispozitiv de deplasare verticală cu mecanism autoblocant
- Veri care metrologică inclusă în preț.

PREȚ PROMO:
380 euro fără TVA

Aparatele îndeplinesc toate cerințele R.A.R.

ASPIRATOR PROFESIONAL CU 2 MOTOARE
LAVOR DOMUS IF2
- Aspirator profesional pentru mediu umed și uscat
- 2 motoare silențioase
- Sistem de aspirare cu by-pass și pre-răcitor
- Recipient pentru colectare, din oțel inox cu mânere, cu capacitatea de 78 L
- Dispozitiv de protecție pentru curenții electrostatici
- Supapă cu otor pentru nivelul de lichid colectat
- Absorbție aer 108 l/s
- Putere maximă 2400 W

PREȚ PROMO:
350 euro fără TVA

APARAT DE SPĂLAT PROFESIONAL CU JET DE APĂ
LAVOR 2015 LP
Caracteristici tehnice:
- Presiune de lucru: max 200 bar
- Debit de apă: 900 l/h
- Rotații motor: 1450 rot/min
- Putere consumată: 7.5 kW
- Alimentare electrică: 380 V/50 Hz
- Sorb detergent
- Total Stop (oprire din lance)
- Gabarit: 480 x 760 x 760 mm
- Masă netă : 58 kg

PREȚ PROMO:
1100 euro fără TVA

APARAT DE SPĂLAT PROFESIONAL CU JET DE APĂ CALDĂ / RECE
LAVOR HYPER L 15/200
Caracteristici tehnice:
- Presiune de lucru: max 200 bar
- Debit de apă: 900 l/h
- Rotații motor: 1450 rot/min
- Temperatura apei la intrare: max. 40oC
- Putere consumată: 7.5 kW
- Alimentare electrică: 380 V/50 Hz
- Sorb detergent
- Total Stop (oprire din lance)
- Motor auxiliar pentru răcire
- Gabarit: 480 x 760 x 760 mm
- Masă netă : 58 kg

PREȚ PROMO:
2050 euro fără TVA

NEBULIZATOR PROFESIONAL
SIPOM
Caracteristici tehnice:
- Tip aparat: spumant 50L
- Presiune maximă: 20 bar
- Presiune de lucru 6 - 8 bar
- Rezervor detergent: 50 litri
- Dimensiuni (L x l x h): 40cm x 44cm x 107cm
- Greutate: 24 Kg

PREȚ PROMO:
230 euro fără TVA

ANSAMBLU MOTOR + POMPĂ
LAVOR
Caracteristici tehnice:
- Presiune de lucru: 200 bar
- Debit de apă: 21 L/min
- Rotații motor: 1450 rot/min
- Putere impact: 7,4 Kg/forță
- Putere consumată: 7,5 kW
- Alimentare electrică: 400 V/50Hz/12,3A
- Temperatura apei la intrare: max 40oC
- Nivel zgomot: 74 db
- Masă netă: 90 kg
- Cuplaj elastic între motor și pompă
- Răcire cu apă a motorului electric
Accesorii standard (incluse în preț)
- Cablu de alimentare electrică de 3 m
- Regulator de presiune BY Pass
- Pistoene din ceramică
- Cadru metalic
- Furtun presiune 10 ml
- Lance de înaltă presiune 1200 mm
- Pistol presiune

PREȚ PROMO: 950 euro fără TVA

ASPIRATOR PROFESIONAL PENTRU TAPIȚERII
LAVOR SOLARIS IF2
- Aspirator profesional pentru tapițerii
- 2 motoare puternice Lavor
- Cârlige de metal pentru xarea capacului superior
- Sistem de aspirare cu by-pass și pre-răcitor
- Recipient pentru colectare, din oțel inox cu mânere
- Stabilitate sporită ind prevăzut cu troliu cu roți
- Sistem integrat pentru purjarea lichidului colectat
- Suport integrat pentru accesorii
- Conector rapid pentru furtun
- Mâner de ridicare integrat
- Dispozitiv de protecție pentru curenții electrostatici
- Supapă cu otor pentru nivelul de lichid colectat

PREȚ PROMO: 580 euro fără TVA

Caracteristici tehnice:
- Cablu alimentare: 10 m
- Alimentare: 230 V
- Absorbție aer: 108 l/s
- Motoare: 2
- Putere maximă: 2400 W
- Rezervor din inox dur: 78 litri
- Rezervor detergent: 25 litri
- Pompă detergent: 5 bar
- Greutate: 29,5 kg
- Dimensiuni (Lxlxh): 62cm x 51 cm x 96 cm
- Accesorii ø 40 (furtun 2,5 m; duză injecție-extracție lată și îngustă,
tijă cromată și extensie; ltru lavabil)

INSTALAȚIE AUTOMATĂ PENTRU VERIFICAT, RECUPERAT ȘI ÎNCARCAT FREON
SPIN CLEVER
- Stație de aer condiționat complet automată.
- Potrivită pentru toate tipurile de autoturisme, autoutilitare și camioane.
Caracteristici tehnice:
- Pompă vacuum 72 l/min
- Rezervor de 12,5 kg
- A șaj gra c cu pictograme și indicator temperatură
- Bază de date integrată a automobilelor și camioanelor - updatabilă
- Bază de date proprie a utilizatorului
- A șare mesaje de alarmă (a șaj disponibil în 20 de limbi, inclusiv română)
- Imprimantă termică ce permite editarea rapoartelor detaliate (opțional)
- Manometre joasă/înaltă presiune, ø 80 mm, clasa 1 - cu scală
- Operație de spălare automată a instalației - inclusă în so were
(împreună cu kitul opțional 01.000.96)
- Sistem de încărcare cu freon de tip BST (pentru o încărcare rapidă)
- Compresor 300 g/min
- Dotat cu 2 bidoane ulei (ulei nou, ulei uzat)
- Încălzire automată a buteliei interne
- Furtun lungime 3m, conform SAEJ2196
- Dimensiuni (Lxlxh): 50cm x 52 cm x 95 cm
- Greutate: 65 kg

PREȚ PROMO: 1900 euro fără TVA

INSTALAȚIE AUTOMATĂ PENTRU VERIFICAT, RECUPERAT ȘI ÎNCARCAT FREON
SPIN COUNTRY CLIMA
Stație de aer condiționat complet automată ( operații automate: recuperare, vacumare, test vacuum, injecție ulei și încărcare freon - sau manuală
în funcție de procedura necesară).
Special dezvoltată pentru mașini agricole, utilaje de construcții și camioane ce folosesc freon R134A.
Caracteristici tehnice:
- Pompă vacuum 70 l/min;
- Rezervor 10 kg;
- Compresor 300 g/min;
- Echipat cu 2 recipiente pentru ulei și ulei recuperat;
PREȚ PROMO:
- Blocare cântar pentru transport;
2250 euro fără TVA
- Roți gon able și suport frontal pentru teren denivelat;
- Senzor cântar supradimensionat, rezistent la șocuri;
- A șaj gra c;
- Bază de date integrată a camioanelor și utilajelor agricole - updatabilă și pentru autoturisme;
- Bază de date proprie a utilizatorului;
- A șare mesaje de alarmă (a șaj disponibil în 18 limbi, inclusiv română);
- Manometre joasă/înaltă presiune ø 80 mm, clasa 1 - cu scală;
- Imprimantă termică (opțional);
- Operație de spălare automată a instalației - inclusă în so ware (cu kitul 01.000.96);
- Operație de testare cu nitrogen a scurgerilor - inclusă în so ware (cu kitul 01.000.142);
- Operație de curățare internă;
- Versiune BiPower (220V AC / 12 V DC) opțional;
- Lungime furtune 5 m, conform SAEJ2196;
- Dimensiuni (Lxlxh): 58 cm x 55 cm x 98 cm);
- Greutate: 60 kg

INSTALAȚIE AUTOMATĂ PENTRU VERIFICAT, RECUPERAT ȘI ÎNCARCAT FREON
SPIN OK CLIMA ADVANCE P R134A PRINTER
Instalație profesională pentru veri cat, recuperat și schimbat freonul complet automată;
Potrivită pentru toate tipurile de autoturisme, camioane și microbuze cu freon R134A;
Permite funcționarea complet automată și/sau comanda manuală a tuturor fazelor;
Caracteristici tehnice:

PREȚ PROMO: 2450 euro fără TVA

- A șare mesaj de eroare și oprire a ciclului de încărcare în cazul detectării de pierderi;
- Încărcare cu refrigerant automată sau programabilă;
- Încărcare cu ulei automată sau programabilă;
- Confrigurarea a maxim 10 utilizatori - protejați prin parolă;
- Compensare automată pentru freonul din furtune;
- Întreținere periodică cu alarmă de service;
- Interfață în 18 limbi, inclusiv limba română;
- Cântar electronic pentru freon cu precizie de 1 gr;
- Cântar electronic pentru ulei cu precizie de 1 gr;
- Bază de date integrată a autoturismelor, vehiculelor comerciale și utilaje agricole, updatabilă prin USB;
- Bază de date proprie a utilizatorului;
- Imprimantă termică ce permite editarea rapoartelor detaliate (inclusă în preț);
- Echipat cu 3 recipiente pentru: ulei noi, soluție UV și ulei recuperat (250 ml);
- Furtune HP/LP lungime 3 m prevăzute cu cuple rapide conform SAEJ2196;
- Sistem de încărcare cu Freon tip BST (pentru o încărcare rapidă a freonului);
- Compresor etanș 400 g/min;
- Pompă vacuum în două trepte 100 l/min;
- Rezervor intern 22 kg cu încălzire automată;
- A șaj gra c pentru stare curentă cu alarme acustice;
- A șare digitală a presiunii și cantității de freon internă;
- Manometre joasă / înaltă presiune,ø 80 mm, clasa 1 - cu scală;
- Operație de spălare automată a instalației inclusă în so ware (se realizează cu kitul opțional 01.000.96);
- Alimentare 230V 50Hz;
- Dimensiuni (Lxlxh): 59 cm x 61 cm x 112 cm;
- Greutate 85 kg

MAȘINĂ DEJANTAT AUTOMATĂ CU BRAȚ PENTRU RUN-FLAT
UNI TROL JANKA-K
Caracteristici tehnice:
- Mașină dejantat complet automată
- Diametru de xare extern 10-23" și intern 13-26"
- Diametru maxim al roții: 1070 mm (39")
- Lățimea maximă a roții: 381 mm (15")
- Forță maximă cilindru: 1500 kg
- 2 viteze de rotație
- Presiunea de operare: 8-10 bar (145 psi)
- Alimentare 400 V, 3 ~
- Putere motor: 0.8 kW
- Greutate: 250 kg

PREȚ PROMO:
2650 euro fără TVA

MAȘINĂ AUTOMATĂ DE ECHILIBRAT ROȚI
UNI TROL TROLL 2351L

Caracteristici tehnice:
- Măsurare automată a distanței și diametrului jantei
- Poziționarea greutăților cu ajutorul laserului inclus
- Senzor tip sonar pentru măsurarea dimensiunilor roții
- Poziționare automată a roții pentru o echilibrare rapidă
cu ajutoru frânei electro-magnetice
- Funcție ascundere plumbi
- Greutate maximă a roții: 75 kg
- Precizie echilibrare: ± 1g
- Viteză rotație: 100 - 140 rot/min
- Diametru jantă: 10" - 30"
- Lățime jantă: 2" - 15"
- Durată ciclu: 6 sec

PREȚ PROMO:
2350 euro fără TVA

Accesorii OPȚIONALE pentru UNI TROL
- Flanșă universală pentru roți fără gaură de centrare
- Accesorii prindere roată moto pentru mașina de echilibrat
- Accesorii prindere roată moto pentru mașina de dejantat
- Motor cu două viteze de rotație pentru dejantat

MAȘINĂ DE ECHILIBRAT ROȚI COMPLET AUTOMATĂ
MONDOLFO FERRO MT 3600 UP C

Mașină de echilibrat roți automată, cu strângere pneumatică a roții,
pentru autoturisme, autovehicule comerciale ușoare și motociclete, cu
monitor LCD de 19".
Caracteristici tehnice:
- Măsurare automată a distanței și diametrului jantei
- 3 funcții ALU și program de echilibrare statică
- Autocalibrare și autodiagnosticare
- Protecție roată inclusă
- Poziționarea greutăților cu ajutorul laserului și luminii LED incluse
- Senzor tip sonar pentru măsurarea dimensiunilor roții.
- Poziționarea automată a roții pentru o echilibrare rapidă cu ajutorul
frânei electro-magnetice
- Strângere pneumatică automată a roții
- Funcție ascundere plumbi
- Greutate maximă a roții: 75 kg
- Putere motor: 122 W
- Alimentare: 220/240 V, 50 Hz
- Precizie echilibrare: ± 1g
- Viteză rotație: 90 - 130 rot/min
- Diametru jantă: 10" - 28"
- Lățime jantă: 1.5" - 35"
- Durată ciclu: 6 - 8 sec
- Dimensiuni: 1371 x 1023 x 1292 mm
- Greutate: 180 kg

PREȚ PROMO: 4550 euro fără TVA

MAȘINĂ DEJANTAT AUTOMATĂ CU BRAȚ PENTRU RUN-FLAT ȘI TUN UMFLARE
MONDOLFO FERRO AS924 TI 2V SRM

Caracteristici tehnice:
- Mașină dejantat complet automată
- Include braț ajutător pentru run- at
- Include sistem de um are rapidă a anvelopelor
- Diametru de xare extern: 10 - 24"
- Diametru de xare intern: 13 - 26"
- Diametrul maxim al roții: 14"
- Lățimea maximă a roții: 14"
- Forță maximă cilindru: 1700 kgf
- Presiune de operare: 8 - 10 bar (145 psi)
- Alimentare: 400 V, 3 ~
- Putere motor: 0,9 / 1,2 kW
- Viteză de rotație: 8 rpm / 13 rpm (2 viteze)
- Greutate: 248 kg

PREȚ PROMO: 4650 euro fără TVA

RECUPERATOR ULEI PRIN CĂDERE LIBERĂ
BONEZZI 929
Caracteristici tehnice:
- Rezervor 80 L;
- Golire pneumatică;
- Presiune maximă 6 - 8 bar
- Supapă de siguranță.

PREȚ PROMO: 290 euro fără TVA

RECUPERATOR ULEI PRIN CĂDERE LIBERĂ ȘI ASPIRAȚIE
BONEZZI 927
Caracteristici tehnice:
- Aspirator ulei 80 L;
- Golire pneumatică; indicator nivel;
- Dotat cu 7 tije pentru ulei;
- Presiune maximă 6 - 8 bar;
- Supapă de siguranță 0,5 bar.

PREȚ PROMO: 380 euro fără TVA

RECUPERATOR ULEI PRIN CĂDERE LIBERĂ ȘI ASPIRAȚIE
CU PRECAMERĂ VIZUALIZARE ULEI
BONEZZI 926
Caracteristici tehnice:

PREȚ PROMO: 440 euro fără TVA

- Aspirator ulei 80 L;
- Golire pneumatică; indicator nivel;
- Echipat cu precameră ulei extras;
- Dotat cu 7 tije pentru ulei;
- Presiune maximă 6 - 8 bar;
- Supapă de siguranță 0,5 bar.

Vă stăm la dispoziție pentru informații suplimentare sau comenzi pe e-mail și telefonic.

Date de contact:
S.C. A.D.N. COM AUTOSERV S.R.L.
Str. Mărgeanului, Nr. 107A, Sector 5, București
Tel: 021.420.21.44; 0766. 317.041

E-mail: oﬃce@adn-facom.ro
www.adn-facom.ro

