
תיאור הפריט קוד

 מתאם ¼
למיכל גז גדול ACC-88.072

HP מתאם ¼ ישר ACC-88.011

מתאם בקבוק
1234YF אוניברסלי ACC-88-289H

 ערכה עבור הזרקת
זרחן אוטומטית

O-PK000095

O-PK00095 OPZ

מדפסת מובנית O-PK00051

PK00051 OPZ

בקבוקון שמן עבור
כלי רכב היברדיים

OAC0003

OAC-0003 YF

12V ספק כוח OAC0002

פירוט בעמוד הבא
אביזרים נוספים:

CFU - ערכת חנקן
ACC - ערכת שטיפה

R134
REFRIGERANT

למוסכים ציוד  עידן 
שירות למרכזי  נרחב  ציוד  מגוון 

שירות ומכירה: 03-7779659, 050-8447669 | פקס: 077-5051195
www.IDANGE.co.il :אתר אינטרנט | office.IDANGE@gmail.com :דוא“ל

תוספות אפשריות: מאפיינים:
חיישן משקל עמיד בפני טילטול הנסיעה

עבודת מחזור אוטומטית
ללא ברזים ידניים

יכולת ריקון מלאה

אופציה: מדפסת
USB יציאת

מאגר נתוני רכבים מובנה 

מותקנת חגורת חימום על המיכל

הזרקת שמן אוטומטית

אופציה: ערכת בדיקה על ידי חנקן

מוכנה לשימוש במכוניות היברידיות או חשמליות
)אופציה: פונקציה מהירה של טיהור השמן(

שטיפה פנימית

אופציה: ערכת שטיפת מערכת

AC אבחון מערכת

AGRICOLD / AGRICOLD YF

FKG200

אופציה: הזרקת זרחן אוטומטית

FKG200YF



AGRI תחום

AGRICOLD YF AGRICOLD מודל

תכונות טכניות

אוטומטית מלאה אוטומטית מלאה תחנת עבודה

264×64 פיקסל LCD 264×64 פיקסל LCD תצוגה גרפית

כן כן יכולת ריקון מלאה

12 ק"ג 12 ק"ג קיבולת מיכל

כן כן חגורת חימום

±5 גר' ±5 גר' דיוק משקל

כן, חיישן משקל  כן, חיישן משקל  הזרקת שמן אוטומטי

כן, חיישן משקל  אופציונלי הזרקת זרחן אוטומטי

אופציונלי אופציונלי מדפסת

10CC 10CC קומפרסור

100 ליטר לדקה 100 ליטר לדקה משאבת ואקום

אוטומטי אוטומטי ניקוז אויר

לא לא חיבור לבקבוקי שמן / זרחן אטומים 

כן כן מאגר נתוני רכבים

לא לא מאגר נתונים גרפי

בדיקת לחצים בלבד בדיקת לחצים בלבד אבחון מערכת / בדיקת לחצים

אופציונלי אופציונלי היברידים/ כלי רכב חשמליים

אופציונלי/חצי אוטומטי אופציונלי/חצי אוטומטי בודק דליפות באמצעות חנקן

לא לא 123yf )אנלייזר )מזהה קרר

כן כן עדכון מאגר נתונים

אופציונלי אופציונלי ערכת שטיפה

לא לא Bluetooth חיבור

לא לא שליטה מרחוק

לא לא מילוי על ידי משאבת גיר

אופציונלי אופציונלי 12V ספק כוח

220V 50Hz 220V 50Hz ספק כוח

88×68×48 ס"מ 88×68×48 ס"מ מידות

60/70 ק"ג 60/70 ק"ג משקל נטו/ברוטו

היקף האספקה
כולל כולל מחברים מהירים של Hp LP כלולים

7.5 מ' 7.5 מ' צינורות

לא לא כיסוי נגד אבק

כן כן כבל חשמל

כן כן וו כיול

אופציונלי אופציונלי בקבוק שמן נוסף

לא לא x 2 בדיקות טמפרטורה

למוסכים ציוד  עידן 
שירות למרכזי  נרחב  ציוד  מגוון 
שירות ומכירה: 03-7779659, 050-8447669

פקס: 077-5051195
office.IDANGE@gmail.com דוא“ל: 
www.IDANGE.co.il אינטרנט:  אתר 

בדיקת דליפות באמצעות חנקן

CFU-NITRO
ערכת חיבור מיכל חנקן למכונת המחזור, הכוללת:

ארגז	 
ווסת לחץ	 
צינור 30 ס”מ	 
מניפול	 
רצועת אחיזה למיכל	 

CFU-NITRO.HD
ערכת חיבור מיכל חנקן 200 באר למכונת המחזור, הכוללת:

ארגז	 
ווסת לחץ למיכל 200 באר	 
צינור 1.5 מטר 	 
מניפול	 

IT (Italy), DE (Germany, Poland), 
FR (France, Spain, Portugal), GB (United Kingdom)

ערכת שטיפה

ACC-FLUSHING
R134a ערכת שטיפה מקצועית עבור גז

ACC-FLUSHING.YF
1234yf ערכת שטיפה מקצועית עבור גז


