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Aktívny príjem vozidiel od PETERSON TECHNIK

Valcová skúšobňa bŕzd AUTOP
Testmaster RT30 PC

cena

po zľave

PC Valcová skúšobňa 3,0 t, 2x2,4 kW / 5,0 kN,
zostava bez PC,
E-BOX, Software Display SK, PC-Coonect-Kit USB
IR diaľkové - Typ-IPC
Obj. č.: AUT1010305

5 090 €

cena 6 022 €

Testmaster RT40 PC

cena

po zľave

PC Valcová skúšobňa 4,0t, 2x3,0 kW / 5,0 kN,
zostava bez PC,
E-BOX, Software Display SK, PC-Coonect-Kit USB
IR diaľkové - Typ-IPC
Obj. č.: AUT1010405

cena

po zľave

12 690 €

cena 15 200 €

cena

po zľave

cena

po zľave

cena

po zľave

cena

po zľave

EDOS easy drive out system
(EU-Patent Nr. 2594916)
Obj. č.: AUT1480005

Software Display-Office
Obj. č.: AUT1380030
Grafický program pre
software Display
Obj. č.: AUT1380035

cena

Pedometer - Káblový,
10m kábel pre elektro box
Obj. č.: AUT1880004

po zľave

PC Diagnostická linka do 4,0 t bez PC,
Skúšobňa 2x3,0 kW/4,5 kN
Tester tlmičov Boge (2,6 t)
E-BOX, Software Basic SK,
PC-Connect-Kit USB
Rádiové DO – Typ-RPC
Obj. č.: AUT1020405

AWD Automatická
detekcia
Obj. č.: AUT1480010

cena

Testmaster TL40 PC
– BASIC Balík

RT 40 - Kryty valcov,
sklápateľné dovnútra
Obj. č.: AUT1280042

po zľave

Hlavné rysy: Galvanizovaný Set valcov, priemer 205 mm, skúšobná šírka 800 - 2 200 mm, (opcia do
2 800 mm), skrutky pre výškové nastavenie, najmoderneší elektronický DMS merací systém odolný
opotrebeniu, 50 mm nerezové senzorové , predpríprava na váhu, modulárny systém valcov rozšíriteľný
na testovaciu linku, kompaktný Elektro-Box s možnosťou upgradu, prejazdové zaťaženie 4,0 t, (opcia
5,0 t), brzdná sila 4,5 kN (opcia 6,0 kN), Maulál/Automatik mód, testovací program pre elektronické
park. brzdy, galvanizovaný tester tlmičov BOGE (2,6 t), galvanizované testovacie platne, veľký, výborne
čitateľný analógový displej.

Analógový displej pre RT
Obj. č.: AUT1210001a

cena

Diagnostická linka AUTOP Testmaster TL40 PC

OPCIE:

po zľave

Pripravujete vozidlá pre STK? Pravidelne vykonávate opravy na brzdových systémoch moderných
automobilov s trvalým pohonom 4x4 (Quattro, X-Drive, 4 Motion...)? Ak ste odpovedali ÁNO, práve
pre Vás máme pripravenú brzdovú skúšobňu AUTOP Testmaster TL40, unikátne zariadenie, ktoré
pomocou automatickej detekcie vozidiel 4x4 dokáže nastaviť optimálny režim testovania – všetko
v priebehu niekoľkých sekúnd, bez nutnosti prepínania chodu valcov obsluhou, bez rizika poškodenia
medzinápravového diferenciálu!

5 490 €

cena 6 473 €

689 €

cena 803 €

499 €

cena 585 €

609 €

cena 745 €

279 €

cena 344 €

469 €

cena 573 €

519 €

cena 619 €

199 €

cena 229 €

Testmaster TL40 PC SK
– TOP Balík

cena 17 761 €
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PC Design stojan
PC s WIN 10,
Klávesnica, myš
22“ TFT displej,
Color A4 tlačiareň

Pozn. bez softvéru

Obj. č.: AUTPCDESIGN22

cena

14 990 €

AUTOP PC pracovisko

po zľave

cena

po zľave

PC Diagnostická linka
do 4,0 t bez PC,
Skúšobňa 2x4,0 kW/6,0 kN
Tester tlmičov Boge (2,6 t)
E-BOX, Software Basic SK,
Software Office SK,
PC-Coonect-Kit USB
Meranie AWD + Reverz. chod
Kryty valcov, dovnútra sklápateľné
Radiové DO - Typ-RPC
Balík splna požiadavky VAG, BMW,
Mercedes Benz!
Obj. č.: AUT1020405SK

1 790 €

cena 2 082 €

Uvedené ceny sú bez DPH
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VALCOVÉ SKÚŠOBNE BŔZD AUTOP
TESTMASTER RT PRE ÚŽITKOVÉ AUTOMOBILY

PC verzie najmodernejších valcových skúšobní pre osobné, nákladné
a úžitkové automobily. Kompletne galvanicky pozinkovaná konštrukcia.
Vybvené moderným DMS meracím systémom.
Zostava obsahuje set valcov, riadiaci E-BOX, PC-USB connection KIT, Software
Display Basic, rádiové DO typ-RPC, základový rám pre zástavbu.

cena

po zľave

Testmaster RT130-2 – Skúšobňa bŕzd do 13 t/32 kN

Brzdová skúšobňa 2-dielna pre OA a NA, PC verzia
Nosnosť 13 t na nápravu, brzdná sila do 32 kN
Ideálna pre testovanie LKW a autobusov
Obj. č. AUT1170130SK

15 890 €

cena 18 683 €

cena

12 190 €

cena

po zľave

Analógový displej pre RT 100/RT130/RT138
Obj. č. AUT1275000

769 €

cena 908 €

Váhy pre skúšobne RT130-2/RT138-2
Obj. č. AUT1280120

4 290 €

cena

po zľave

cena

19 690 €

cena 23 188 €

APT20PitSW
- Tester vôlí
do 20 t

cena 14 345 €

OPCIE:

po zľave

cena

Brzdová skúšobňa 1-dielna pre OA a NA, PC verzia
Nosnosť 10 t na nápravu, brzdná sila do 22 kN
Ideálna pre testovanie menších LKW
Pre špedičné firmy, dopravné spoločnosti
Obj. č. AUT1170010SK

po zľave

Testmaster RT100 – Skúšobňa bŕzd do 10 t/22 kN

po zľave

Testmaster RT138-2 – Skúšobňa bŕzd do 18 t/36 kN

Brzdová skúšobňa 2-dielna pre OA a NA, PC verzia
Nosnosť 18 t na nápravu, brzdná sila do 36 kN
Ideálna pre testovanie veľkých LKW a autobusov
Obj. č. AUT1170138SK

cena 5 090 €

7 590 €

cena 8 999 €

Hydraulický tester vôlí
Testovacia hmotnosť
nápravy 20 t
Kompletne galvanicky
pozinkovaná konštrukcia
Priečny a pozdĺžny
pohyb 100 mm
(± 50 mm)
Sila na jeden valec 24 kN
Obj. č. AUT1179203

TRW

Zariadenie
na výmenu
brzdovej kvapaliny
s regulovateľným tlakom 0 – 4 bar (elektrický)

PETERSON TECHNIK | apríl – december 2019

490 €

cena 554 €

PC Design stojan
PC s WIN 10,
Klávesnica, myš
22“ TFT displej,
Color A4 tlačiareň

Pozn. bez softvéru

Obj. č.: AUTPCDESIGN22

cena

1 890 €

cena 2 341 €

AUTOP PC pracovisko

po zľave

cena

po zľave

Profesionálne zariadenie pre výmenu
brzdovej kvapaliny pre externé sudy 30 l – 60 l
• S prečerpávacím čerpadlom – slúži na prečerpanie
zostatkového množstva brzdovej kvapaliny (asi 1,5 litra)
z prázdneho suda do plného
• Umožnuje kontrolovať ľahkosť chodu brzdových valčekov
• Kontrola tesnosti spojkového alebo brzdového hydraulického systému
• Navyše s odsávaním brzdovej kvapaliny zo zásobníka na
vozidle – manuálne pomocou odbernej fľaše alebo automaticky pomocou sady adaptérov SCHRODER alebo ATE.
V dodávke bez odmernej fľaše
Možnosť dodania aj v prevedení schválenom
pre servisnú sieť V.A.G.
Obj. číslo: RO1335

Zariadenie na výmenu brzdovej kvapaliny určené pre bežné
systémy a systém ABS. Prispôsobené pre externú nádobu
brzdovej kvapaliny 5,0 litrov.
• Jednoduché ovládanie jednou osobou, presný regulátor
tlaku pre jednoduchú a precíznu reguláciu plniaceho tlaku,
plynulé nastavenie tlaku 0 – 4 bar, automatické zníženie
tlaku po vypnutí zariadenia, beztlakové odpojenie adaptéra
z nádržky vozidla, automatické vypnutie zariadenia pri
prázdnej nádobe, čistá práca šetrná k životnému prostrediu,
kde sa kvapalina čerpá hydraulickým čerpadlom priamo
z nádoby brzdovej kvapaliny. Nedochádza k speneniu
brzdovej kvapaliny, kvalitný manometer s glycerínovou
náplňou pre najvyššiu presnosť, súčasťou dodávky je odmerná
fľaša, hliníkový univerzálny euroadaptér. Technické dáta:
Tlak 0 – 4 bar plynule regulovateľný, plniace hadice: 3,5 m,
s rýchlospojkami, dĺžka napájacieho
kábla: 3,0 m, napätie: 230 V.
Obj. č. STA7256070

cena

Zariadenie pre
výmenu
brzdovej kvapaliny

po zľave

ROMESS
S30-60-DUO

1 790 €

cena 2 082 €

Uvedené ceny sú bez DPH

