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Stație aer condiționat
 Cod produs: OS-FKE150 

Stație automată pentru verifi carea, mentenanța și încarcarea 
instalațiilor de climatizare auto.

Stație pentru aer condiționat complet automat pentru 
diagnoză, mentenanță, testare scurgeri cu azot și spalarea 
circuitului de aer condiționat.

Date tehnice:
- Putere electrică compresor: 10cc
- Rezoluție cântar butelie freon: +/- 5 g
- Debit pompă vacuum: 100 l/min
- Capacitate rezervor freon: 12 Kg
- Afi șaj LCD: 128X64 pixel Grafi c LCD
- Port de acces USB și transfer date 
- Alimentare: 230 V
- Dimensiuni de gabarit: 510x480x840 mm
- Bază de date cu cantitate freon, cantitate ulei și tip de ulei 
- Furtune de 3 metri, dotate cu cuple rapide (HP și LP)
- Greutate netă: 55 Kg
*Garanție 2 ani
*Bază de date autoturisme și camioane
* Actualizare GRATIS
*Pentru model agent frigorifi c 1234 YF se adaugă 200 euro

Meniu în limba ROMÂNĂ

Meniu în limba 
ROMÂNĂ

Stație aer condiționat
 Cod produs: OS-FKE200 

Date tehnice:
- Putere electrică compresor: 10cc
- Rezoluție cântar butelie freon: +/- 5 g
- Debit pompă vacuum: 100 l/min
- Capacitate rezervor freon: 12 Kg
- Afi șaj LCD: 240X64 pixel Grafi c LCD
- Alimentare: 230 V
- Dimensiuni de gabarit: 510x480x840 mm
- Bază de date cu cantitate freon, cantitate ulei și tip de ulei 
- Greutate neta: 55 Kg
*Garanție 2 ani
*Bază de date autoturisme și camioane
* Actualizare GRATIS
*Pentru model agent frigorifi c 1234 YF se adaugă 200 euro

7 900.00 lei
   + TVA

738.00 lei 
   + TVA

738.00 lei 
   + TVA

385.00 lei 
   + TVA

385.00 lei 
   + TVA

8 857.00 lei 
   + TVA

Accesorii optionale:
1. Imprimantă
Cod produs: OS-O-PK00051 

Accesorii optionale:
1. Imprimantă
Cod produs: OS-O-PK00051 

4. Set de cuple universale pentru spălarea instalației
Cod: OS-ACC-13.511 

2. Kit injecție automată substanță de contrast UV
Cod produs: OS-O-PK00092

2. Kit injecție automată substanță de contrast UV
Cod produs: OS-O-PK00092

5. Trusă pentru testarea scurgerilor cu Azot
Cod: OS-CFU-13.528/1GB.L1

3. Kit pentru spalarea instalației de A/C prin interior
Cod: OS-ACC-SGLAS-RE-HD

6. Kit opțional pentru autovehicule Hybrid
Cod produs: OS-OAC003815.00 lei 

   + TVA

417.00 lei 
   + TVA

1 209.00 lei 
   + TVA

218.00 lei 
   + TVA
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Ofertă aparate climatizare

Accesorii optionale:
1. Kit pentru spalarea instalatiei de A/C prin interior
Cod: OS-ACC-SGLAS-RE-HD

3. Trusă pentru testarea scurerilor cu Azot
Cod: OS-CFU-13.528/1GB.L1

2. Set de cuple universale pentru spalarea instalatiei
Cod: OS-ACC-13.511

4. Sondă de temperatură pentru diagnoză
Cod: OS-DIAKIT

Stație aer condiționat HD 202 ECOS BUS
 Cod produs: OS-HD202 

Pentru autobuze, camioane, autocare și furgonete

Date tehnice:
Refrigerant: R134a
Capacitate butelie freon: 40 kg
Precizie cântărire: ± 5 g
Capacitate pompă vacuum 170 l/min - cu două trepte
Capacitate compresor: 20 cc
Furtune HP și LP: 2 x 300 cm cu cuple rapide
Tensiunea de alimentare: 230 V
Dimensiuni: 500 x 750 x 1150 mm
Greutate netă: 110 kg
*Garanție 2 ani
*Bază de date autobuze, autocare, microbuze transport persoane,
autoturisme și camioane, utilaje agricole și industriale
* Actualizare GRATIS

14 275.50 lei 
   + TVA

Meniu în limba 
ROMÂNĂ

 Stație pentru aer condiționat complet automat pentru     
diagnoză, mentenanță, testare scurgeri cu azot și spalarea 
circuitului de aer condiționat.

Meniu în limba 
ROMÂNĂ

Stație aer condiționat
 Cod produs: OS-FKF202 

Date tehnice:
- Putere electrică compresor: 10cc
- Rezoluție cântar butelie freon: +/- 5 g
- Debit pompă vacuum: 100 l/min
- Capacitate rezervor freon: 18 Kg
- Afi șaj LCD: 260X64 pixel
- Alimentare: 230 V
- Dimensiuni de gabarit: 580x550x1100 mm
- Bază de date cu cantitate freon, cantitate ulei și
 tip ulei 
- Greutate netă: 60 Kg
*Garanție 2 ani
*Bază de date autoturisme și camioane
* Actualizare GRATIS
*Pentru model agent frigorifi c 1234 YF se adaugă 200 euro

11 098.00 lei 
   + TVA

435.00 lei 
   + TVA

815.00 lei 
   + TVA

417.00 lei 
   + TVA

1 209.00 lei 
   + TVA
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Manometre pentru verifi cat 
presiune aer condiționat  
 Cod produs: QS13107

Trusa scurgeri freon conține:
- lanternă cu lumină UV
- ochelari protecție UV
- injector sub formă de seringa
- racord injector cu cupla auto
- racord injector pentru conectarea la aparatele de aer conditionat 
- trusa compartimentata in care fi ecare din produsele enumerate 
mai sus are locasul propriu

236.67 lei 
   + TVA

207.57 lei 
   + TVA

89.00 lei 
   + TVA

1 076.00 lei 
   + TVA

230.00 lei 
   + TVA

470.00 lei 
   + TVA

Tester scurgeri 
aer condiționat 

 Cod produs: BGS-8557 

Detector Azot pentru 
scurgeri AC
 Cod produs: 

BGS-3401 

Reductor de presiune Azot
 Cod produs: SE-RB-AZ

Reductor de presiune Azot
 Cod produs: TG-RED30AZ

Butelii pentru azot 
Se utilizează pentru verifi cat scurgeri din sistemele de aer 

condiționat și pentru uscarea instalațiilor după spălare.

Lichid fl uoarescent UV 
pentru detecție pierderi freon
 Cod produs: AC-TR1003.R1

Trusă detecție pierderi 
freon climă / AC

 Cod produs: QS13134

321.43 lei 
   + TVA

540.00 lei 
   + TVA

750.00 lei 
   + TVA

1 155.00 lei 
   + TVA

 TG-BUT40AZ
40 litri

TG-BUT20AZ
20 litri

TG-BUT10AZ
10 litri

condiționat și pentru uscarea instalațiilor după spălare.

A
Z
O
T

TG-BUT20AZ

TG-BUT10AZ

Reductor de presiune AzotReductor de presiune Azot

Reductor de presiune AzotReductor de presiune Azot
Cod produs: TG-RED30AZ

A
Z
O
T

A
Z
O
T

Cod produs:

Manometru intrare 300 bar
Manometru ieșire 16 bar

Manometru intrare 300 bar
Manometru ieșire 50 bar
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Ofertă aparate climatizare

Tester compresoare 
aer condiționat 

 Cod produs: ACT-2 

Termometru digital 
cu infraroșu

 Cod produs: HM-4104 

Termometru digital cu 
senzor din oțel

 Cod produs: BGS-8714

Presă pentru ambreaj 
și fulie compresor 

climă
 Cod produs: BGS-8825

Trusă cu prese pentru 
fulii cu canale

 Cod produs: QS20613

Extractor fulii cu canal
 Cod produs: QS20146

 Presă pentru ambreaj 
și fulie compresor 

climă
 Cod produs: QS84040

Trusa conține următoarele intrumente:
- placă pentru presă cu 2 și 3 găuri de fi xare
- set suruburi de fi xare prin placa de la presă
- suruburi centrale pentru presă
- instrumente de demontare/montare rulmenți SAE
- instrumente de demontare/montare rulmenți ISO

Trusa conține următoarele intrumente:
- presă reglabilă cu maner de susținere
- placă pentru presă cu 2 și 3 găuri de fi xare
- set șuruburi de fi xare prin placa de la presă
- suruburi centrale pentru presă
- instrumente de demontare/montare rulmenți SAE
- instrumente de demontare/montare rulmenți ISO

Specifi cații:
- sină cu lungimea de 140mm 
- sină cu lungimea de 230mm 
- brațe drepte cu lungimea de 60mm 
- brațe drepte cu lungimea de 110mm 
- brațe curbate cu lungimea de 60mm 
- 2 șuruburi tratate cu cap anti-frecare

- Presă pentru fulii cu canal utilizată în 
special pe motoarele Peugeot HDi.
- Capacitate de extracție 40-168 mm.
- Pentru alternator, compresor aer 
condiționat, pompe de apă.
- Include cheie hexagonală de 10 mm.

- Simulator pentru activarea compresorului de aer condiționat;
-Tester pentru măsurarea semnalului PWM de la electrovalva 
compresorului de aer condiționat.

1 436.00 lei 
   + TVA

244.72 lei 
   + TVA 92.00 lei 

   + TVA

273.95 lei 
   + TVA

85.84 lei 
   + TVA

90.00 lei 
   + TVA

42.53 lei 
   + TVA

Termometru digital Termometru digital 
cu infraroșucu infraroșu

Cod produs: HM-4104 

Presă pentru ambreaj Presă pentru ambreaj 

Cod produs: QS84040

85.85.85.84 84 84 lei lei 
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Trusa cu scule 
pentru deconectat tuburi 

22 piese
 Cod produs: QS13123

Garnituri de cauciuc 
pentru aer condiționat
 Cod produs: HM-6717

Surubelniță universală pentru ventil
 Cod produs: PH-04-01-05

Ventil M10 pentru cuple AC
 Cod produs: SE-KTT500007

Ventil AC M6 pentru GM
 Cod produs: SE-KTT500003

Ventil supapă AC 
cu fi let M6x075

 Cod produs: SE-KTT500005

Ventil supapă AC 
cu fi let M5

 Cod produs: SE-KTT500004
Ventil M8 pentru cuple AC

 Cod produs: SE-KTT500006

Trusă cu ventile pentru aer 
condiționat

 Cod produs: SE-0XAT3043

Trusă pentru aer 
condiționat

 Cod produs: QS13128

157.50 lei 
   + TVA

40.34  lei 
   + TVA

5.89  lei 
   + TVA

5.34  lei 
   + TVA

4.00  lei 
   + TVA

3.12 lei 
   + TVA

1.38  lei 
   + TVA4.60 lei 

   + TVA

96.00  lei 
   + TVA

62.50 lei 
   + TVA

Set de 22 dispozitive speciale pentru deconectarea cuplelor 
de la conductele de combustibil, tuburi de aer condiționat, 
cuple de la radiatorul de răcire a uleiului de la motor sau 
cutii de viteze automate.

Conține: 
- 20 ventile standard M5 
- 10 ventile M6X0.75
- 10 ventile montate cu fi let 1/4 28NF (M6X1.0) 
- 5 ventile M8
- 5 ventile M10 
- 1 surubelniță universală pentru ventil 
- cutie compartimentată din plastic

- 20 buc 3x1 mm.
- 20 buc 4x1 mm.
- 20 buc 4,5x2 mm.
- 20 buc 5x2 mm.
- 20 buc 6x2 mm.
- 20 buc 6x2.5 mm.
- 20 buc 6x3 mm.
- 20 buc 7x2 mm.
- 20 buc 8x2 mm.

- 5 buc 9x2 mm.
- 5 buc 10x2 mm.
- 5 buc 12x3 mm.
- 5 buc 13x3 mm.
- 5 buc 14x2.5 mm.
- 5 buc 17x2.5 mm.
- 5 buc 18x4 mm.
- 5 buc 20x2 mm.
- 5 buc 22x2 mm.

Trusa conține:
- 1 tubulară specială cu 4 laturi și tăietură pe mijloc
- 2 imbusuri de 2,2 și 3,2 mm cu pereti 
- 2 tubulare speciale cu 8 laturi (dimensiunea:12 și 15 mm)
- biți speciali TS (cu 5 laturi și gaură) pentru slăbirea de fl anșe 
cu următoarele dimensiuni: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, 
TS30 și TS40

Conține 225 de bucăți cu următoarele:

Ventil M10 pentru cuple ACVentil M10 pentru cuple AC

Cod produs: SE-KTT500004Cod produs: SE-KTT500006
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