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OFERTA

Urządzenia do obsługi klimatyzacji 
Bosch ACS 751 – pełny automat

ACS 751 z drukark ą

Precyzyjna technika pomiarowa do profesjonalnego ser wisowania klimatyzacji 
Nowe urządzenie do serwisowania klimatyzacji Bosch ACS 751 odznacza się bardzo precyzyjną techniką pomiarową oraz w
pełni automatycznym przebiegiem procesu obsługi i zapewnia, Ŝe prace serwisowe przy układach klimatyzacji samochodów
osobowych i cięŜarowych przebiegają w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego. Urządzenie ACS 751 spełnia wszyst-
kie wymagania amerykańskiego standardu SAE J-2788, odnoszącego się do stacji serwisowania klimatyzacji, oraz posiada
odpowiedni certyfikat.
ACS 751: podstawowe zalety
Profesjonalno ść i komfort
� NajwyŜszy techniczny standard, potwierdzony certyfikatem na zgodność z SAE J-2788
� Fazy procesu obsługi klimatyzacji przebiegające w pełni automatycznie lub wybierane ręcznie 
� Zapobieganie awariom, komunikat o kaŜdym negatywnym badaniu podzespołu
� Informacja o zbliŜającym się przeglądzie okresowym urządzenia
� Zintegrowana, osobna baza danych z wartościami fabrycznymi dla samochodów osobowych i cięŜarowych, jak równieŜ

indywidualna baza uŜytkownika
NajwyŜsza precyzja i łatwa obsługa
� Waga czynnika chłodniczego odporna na wstrząsy, pozwalająca precyzyjnie odmierzać ilości czynnika 

� Intuicyjna nawigacja za pomocą menu, przejrzysta klawiatura, optyczny wskaźnik stanu, kolorowy ekran 3,5" i drukarka
� Wózek łatwy w manewrowaniu, z dobrym dostępem do zaworów serwisowych
Bezpiecze ństwo i ochrona środowiska
� Certyfikacja wg SAE J-2788 gwarantująca poprawne i ekologiczne traktowanie czynnika chłodniczego
� Autotestowanie przed kaŜdym uruchomieniem

DANE TECHNICZNE
Czynnik chłodniczy: R134A
Zbiornik wewn ętrzny: 22 l
Wydatek pompy podci śnienia: 7,9 m³/h
Dokładność napełniania: +/-10 g
Wyświetlacz kolorowy: 3,5”
Waga: 110 kg

Katalogowa cena urz ądzenia ACS 751 wynosi: 
14.900,- PLN netto
Cena zawiera koszty transportu do odbiorcy w kraju, koszt montaŜu i uruchomienia.
Urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
Oferta cenowa niewiąŜąca.

Dodatkowo zakupić moŜna:
Zestaw UV (ultrafiolet) do lokalizacji nieszczelności: cena 1.040,- PLN netto
Termometr cyfrowy do kontroli temperatury na wyjściu: cena 200,- PLN netto
Elektroniczny przyrząd do wykrywania nieszczelności: cena 1.220,- PLN netto


