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Okazje promocje sztuki pojedy ńcze 
Produkt Opis urzadzenia pokazowe U żywane Cena netto 

Fsa 720 najnowszy diagnoskop i oscyloskop -Pomiar długotrwały: Pomiar 24-
godzinny upłynno ści pr ądu z akumulatora jest źródłem informacji o „ukrytych” 
odbiornikach. Umo żliwia ustali ć przyczyn ę częstych problemów z rozruchem 
silnika.
Bogate wyposa żenie w czujniki: wyposa żenie FSA 720 obejmuje oprócz 
właściwego modułu pomiarowego, tak że liczne sondy pomiarowe. Pulpit z 10 
uchwytami do wetkni ęcia sond oraz jednym zapasowym uchwytem na sond ę 
jeszcze nie produkowan ą, umo żliwia efektywn ą prac ę bez konieczno ści stałego 
przekładania sond.Fsa z szsfk ą diagnostyczn ą 
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Fsa 72o 14 900

KTS 340 - przenośny tester usterek z multimetrem 2-
kanałowym. Karta 8 GB. Pracuje na bazie Linuxa 
pełna diagnoza 80 marek pojazdów .Z 
oprogramowaniem 1 razowym A+C12 ( bez 
abonamentu).Kts 340 z oprogramowaniem 3letnim 
A+C9 sis cas cena       promocyjna 24,900zl oferta 
ograniczona .

Kts 340 14900

KTS 200-następca znanego już dobrze na polskim rynku KTS 300. Jest to kompletny 
tester usterek, który może być wykorzystywany również podczas jazd próbnych (system 
mobilny). 
KTS 200 uwzględnia wszystkie dotychczasowe protokoły badań diagnostycznych:
- systemy ISO samochodów europejskich
- systemy SAE samochodów amerykańskich i japońskich
- protokoły CAN do badania nowoczesnych systemów z magistralami transmisji danych 
CAN

Urządzenie wyposażone jest w kolorowy wyświetlacz ekranem  o 

Kts 200 8000

 
FSA 500 - zasilany z akumulatora moduł diagnostyczny 
jest połączony bezprzewodowo z komputerem. Jego zalety 
sprawdzają się przede wszystkim podczas badania 
wszystkich istotnych podzespołów elektrycznych i 
elektronicznych w samochodzie. Wiele elementów z 
wyposażenia modułu, dobranych pod kątem praktycznego 
zastosowania, sprawia, że urządzenie to jest pewną 
inwestycją ukierunkowaną na przyszłościowe rozwiązania.

Fsa 500 13000tester nowy

EPS 205A/Code Delphi +Piezo Elektroniczny próbnik do sprawdzania:
- wtryskiwaczy Common Rail:
• elektromagnetycznych CRI z samochodów osobowych Bosch
• elektromagnetycznych CRI z samochodów osobowych Delphi, Denso 
• piezoelektrycznych Bosch
• piezoelektrycznych Delphi, Siemens (opcja)
- Ekran dotykowy, klawiatura w opcji
- Automatyczny przebieg testu
- Wbudowana baza danych do zapisywania wyników testów oraz danych kl
- Kompaktowy próbnik z systemem operacyjnym Windows XP
- Drukowanie protokołów z wynikami pomiarów i danymi klienta
Najnowszy model 2014r 

Eps 205A/P/code 99000 tester nowy

EPS 200A/Code Delphi /Piezo Elektroniczny próbnik do sprawdzania:
- wtryskiwaczy Common Rail:
• elektromagnetycznych CRI z samochodów osobowych Bosch
• elektromagnetycznych CRI z samochodów osobowych Delphi, Denso
• piezoelektrycznych Bosch
• piezoelektrycznych Delphi, Siemens (opcja)
- Ekran dotykowy, klawiatura w opcji
- Automatyczny przebieg testu
- Wbudowana baza danych do zapisywania wyników testów oraz danych kl
- Kompaktowy próbnik z systemem operacyjnym Windows XP
- Drukowanie protokołów z wynikami pomiarów i danymi klienta

Eps 200A/P/CD 92000tester nowy

Urządzenie jest najnowocześniejsza stację diagnostyki samochodów ciężarowych naczep 
i autokarów agregatów. 
 AXONE 3 jest testerem diagnostycznym do samochodów ciężarowych, dostawczych, 
przyczep ,naczep i autobusów. Umożliwia diagnozowanie wielu systemów, takich jak np. 
elektronika silnika, wspomaganie kierownicy, ABS/EBS, klimatyzacja, komputer 
pokładowy, kodowanie kluczyków oraz inne funkcje niezbędne w diagnostyce. Tester z 
stacją dokującą i okablowaniem wersja TRUCK.

Texa Axone 3 11 000

Kts Truck tester usterek firmy Bosch nowość tester do pojazdów ciężarowych 
naczep i autokarów ,pojazdy rolnicze i agregaty .Innowacyjny tester usterek który 
pozwala diagnozowac wszystkie systemy układu zasilania 
paliwem,Abs,Airbag,wspomaganie ,adaptacje i kodowania .

Kts Truck 9 000

               Tel.Informacj techniczna 602243821 lub 0338190980

Podane ceny są cenami podstawowych kompletów. Ceny urządzeń w innych kompletacjach ulegają zmianie.
Ceny mogą ulec zmianie odpowiednio do zmiany kursu EUR/PLN, podatku i innych opłat.
Pełne wyposażenie dodatkowe - szczeg. Na www.automajster.pl
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