44 KAROSÁRSKE DIELNE

CARBENCH
– TRITON BENCH

CARBENCH
– MANTA BENCH

Rovnací rám 3m s integrovaním zdvihákom + príslušenstvo

cena 38 589 €

cena

po zľave

Rozdiel v zák. upínacích klemách a v pätkách pre zdvih
Obj. č.: CBPAC.SF109/ 3000/C219

cena

cena

po zľave

34 699 €

po zľave

Rovnací rám 4,5m s integrovaním zdvihákom + príslušenstvo

Rovnací systém s možnosťou zdvíhania, kotvenia a rovnania poškodených
vozidiel.
Kompatibilne s elektronickým meracím systémom Contact Evolution alebo
mechanickým meracím systémom JIG SYSTEM Universal (pevné prípravky)
Rýchle ukotvenie vozidla na stolicu pomocou integrovaného
elektrohydraulického zdviháku a nájazdových rámp.
Bajonetové ukotvenie rovnacieho dózera kdekoľvek na ráme, naviják pre
nepojazdné vozidlá, kolieska pre presun rámu z vozidlom.
Možnosť rovnania okolo celého vozidla
Komfortné pracovná výška – pre všetky opravy
Technické špecifikácie:
Nosnosť: 4 500 kg, Výška zdvihu: 1 450 mm, Dĺžka rámu: 4 500 mm, Rovnacia
sila dózera: 10 ton, napájanie pre zdvihák: 400 V, 50Hz, Požadovaná pevnosť
a hrúbka betónu: C35/45, 200 mm
Obj. č.: CBMANTASET45

Rovnací systém s možnosťou zdvíhania, kotvenia a rovnania poškodených
vozidiel.
Kompatibilne s elektronickým meracím systémom Contact Evolution alebo
mechanickým meracím systémom JIG SYSTEM Universal (pevné prípravky).
Rýchle ukotvenie vozidla na stolicu pomocou integrovaného elektrohydraulického zdviháku a príslušenstva.
Bajonetové ukotvenie rovnacieho dózera kdekoľvek na ráme, možnosť
rovnania okolo celého vozidla. Komfortné pracovná výška
Vhodné pre menšie a stredné opravy vozidiel.
Technické špecifikácie:
Nosnosť: 3 000 kg, Výška zdvihu: 1 400 mm, Dĺžka rámu: 3 000 mm, Rovnacia
sila dózera: 10 ton, napájanie pre zdvihák: 230/400 V, 50/60 Hz, Požadovaná
pevnosť a hrúbka betónu: C35/45, 200 mm
Obj. č.: CBPAC.SF109/3000/C254

cena

po zľave

Opcia - Kolieska pre Triton
Obj. č.: CBAA108

16 299 €

cena 20 718 €

15 990 €

cena 18 937 €

769 €

cena 1 014 €

CARBENCH – Adaptér – pre univerzálny
prípravkový systém JIG UNIVERSAL

peterson technik | marec – jún 2018

Zdvihák určený pre klampiarske práce
s možnosťou zapustenia do podlahy, štyri
ramená s nastaviteľnou výškou a šírkou
pätky, hydraulický pohon s ručným
káblovým ovládačom.
Nosnosť: 2 500 kg
Svetlá výška: 115 mm
Max.výška zdvihu: 1 200 mm
Prev.tlak: 8 bar
Obj. č.: CBPAC.SF123

cena

3 399 €

cena 4 289 €

TURTLE – Nožnicový zdvihák pre
klampiarske dielne

po zľave

cena

4 499 €

cena 5 849 €

po zľave

18 399 €

cena 23 827 €

cena

cena

po zľave

Revolučný systém merania a rovnania s pevným
prípravkom, použiteľné pre každú značku vozidiel,
žiadne zdĺhavé čakanie na prípravky pre konkrétny typ
vozidla, podľa priloženej databázy si ľahko vyskladáte
prípravky pre všetky značky, rýchlo a jednoducho.
Rozsah balenia:
Univerzálne prípravky (traverzy, veže, sklopná hlava)
vrátane vozíka
Inštrukčný manuál + CD" s tech. dokumentáciou
Obj. č.:
CBPACDIMA.08/EVO

po zľave

CARBENCH
– JIG UNIVERSAL
– Univerzálny prípravkový systém

Adaptér pre rovnacie rámy je určený ako redukcia pre
použitie univerzálnych prípravkov JIG UNIVERSAL.
S osadením adaptéra na stoliciach viete použiť
univerzálny prípravkový systém CARBENCH. Použitím
adaptéra ušetríte peniaze na výmene rovnacieho rámu,
(používate stále pôvodný rám) ušetrite na nájomných
poplatkoch za špecializované prípravky, eliminujete
nákup špecializovaných prípravkov ktoré sa stávajú
zastaranými a odstránite zdĺhavý čas čakanie na presný
prípravkový systém pre konkrétnu značku a typ vozidla.
Technické parametre:
Použitie: rovnacie rámy
Dĺžka adaptéra CBA226: 3 875 mm
Dĺžka adaptéra CBA226/4390: 4 390 mm
Obj. č.: CBA226/4390
Obj. č.: CBA226

4 999 €

cena 5 678 €

Uvedené ceny sú bez Dph

45

CONTACT EVOLUTION
– 3D merací systém novej generácie – NOVINKA!!!
PETERSON TECHNIK predstavuje autoopravárenstvu
absolútne inovatívny elektronický merací systém od
popredného talianskeho výrobcu CarBench. Contact
Evolution je spoľahlivý a presný prístroj s intuitívnym
prostredím obsluhy, ktorý spĺňa požiadavky OEM
a poisťovní. Pokroková technológia hardvéru s použitím
hliníka, uhlíkových vlákien a najnovšej generácie meracích
snímačov rotačného pohybu okolo osi. Táto kombinácia
materiálov je ľahká a dostatočne pevná, zároveň veľmi
praktická pre prostredie autoopravárenstva. Softvér bol
vyvinutý s najpokročilejšími programovacími jazykmi, ktoré
zaručujú kompatibilitu s najnovšími operačnými systémami,
ktoré sú v súčasnosti komerčne dostupné. Špecifická
databáza bola vyvinutá vďaka dlhodobej spolupráci
s výrobcami automobilov na celom svete, čo zaručuje
maximálnu presnosť zapracovaných parametrov. Contakt
Evolution môže byť použitý na diagnostiku, ako aj na opravu
vozidla, výstup z merania poskytuje podrobný protokol
vrátane obrázkov o stave vozidla pred a po oprave. Vďaka
svojej flexibilnej štruktúre je možné merať vozidlo stojace
na podlahe mimo rovnacieho rámu alebo zdvíhacieho
zariadenia.
Základné parametre:
• Contact EVO odľahčené rameno, dĺžka: 2,7m,
• Vyrobené z hliníka a karbónových vlákien,
• 5 pohyblivých osí ramien,
• Wi-Fi alebo káblové pripojenie k počítaču,
• Hlasový sprievodca pre mechanika,
• Batériové napájanie,
• Teleskopický stojan s nastaviteľnou výškou,
• Každé meranie môže byť: uložené, vytlačené, poslané
emailom,
• Môže byť použitý s každým rovnacím rámom alebo
zdvihákom,
• Nepotrebuje žiadne adaptéry a rozšírenia,
• Môže byť použitý na rovnacom ráme v kombinácii
s prípravkami,
• Každé kĺbové spojenie ramena má 4 000 pozícii.
100% Made in Italy

cena

S Contact Evolution je možné merať kompletnú karosériu
ako aj:
• motorový priestor
• podlahu
• vnútorný priestor kabíny
• strechu
• pánty dverí
• upevnenie sedadla
• upevnenie bezpečnostných pásov
• upevnenie čelného skla
• upevnenie zadnej kapoty
• upevnenie prednej kapoty
cena na
• užívateľské (vlastné) meracie body
vyžiadanie
Obj. číslo: CBAA250/EVOLUTION
Uvedené ceny sú bez Dph

www.peterson-technik.sk

