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Prístroj na plnenie klimatizácií
ECK NEXT R134a
Cena bez DPH

– 2.230,- €

Cena s DPH – 2.676,- €

Popis prístroja:
Plnička klimatizácií ECK NEXT je nový model prístroja nahradzujúci predchádzajúce úspešné
modely ECK1800/ECK1890 od výrobcu Snap-On Climate Solutions s.r.l. Využitie najmodernejších
technológií a kvalitných dielov robia zariadenie ECK NEXT jedným z najcennejších vo svojom
odbore na svete.
ECK NEXT ponúka neuveriteľne výhodný pomer kvality a ceny. Je veľmi ľahko ovládateľný vďaka 5"
farebnému dotykovému monitoru so slovenským menu. Vďaka rôznym prídavným modulom môže byť
postupne zostavený do konfigurácie, ktorá splní všetky Vaše požiadavky.
Možnosť doplnenia o analyzátor chladiva, ktorý je integrovaný, ale ponúka i benefity externej
inštalácie (vnútorná časť stanice nemôže byť kontaminovaná), sadu Hybrid, preplachovaciu sadu,
pripojiteľnosť na wi-fi pre možnosť vzdialenej aktualizácie softvéru a databanky, alebo servisné
zásahy či o tlačiareň; to všetko sú hlavné výhody tejto novej plničky ECK NEXT.
Ako všetci úspešní predchodcovia plničky ECK NEXT, i pri tomto prístroji je súčasť dodávky
hermeticky uzatvorený kontajner s olejom (AEK285-N) a fľaša s možnosťou externého plnenia.
Nová metóda C.A.R (Compressor Assisted Recharge) umožňuje rýchle a presné plnenie chladiva do
vozidla i pri vysokých teplotách.
Vďaka pokrokovej technológii založenej na novom type solenoidných ventilov spotrebuje ECK NEXT
o 20% elektrické energie menej.

Futuristický dizajn vykonaný dizajnérmi z motocyklovej oblasti je akýsi bonus naviac pre užívateľov
prístrojov ECOTECHNICS naprieč všetkými kontinentmi.
ECK NEXT má perfektnú ergonómiu umocnenú ľahkým prístupom do prístroja pre servisných
technikov.
Prístroj samozrejme disponuje všetkými vlastnosťami, ako prístroje v tejto triede, ako napr.:
Automatické vypúšťanie použitého oleja .
Akustické a vizuálne alarmy pre údržbu prístroja a výmenu filtrov.
Automatická kontrola tesnosti A/C systému vozidla.
Riadené vypúšťanie neskondenzovaných plynov.
Dotykový displej. Všetky pokyny a údaje sú v slovenskom jazyku!!
Autotest, prístroj skontroluje činnosť všetkých svojich solenoidných ventilov a funkčných členov.
Termotlačiareň. Za príplatok.
Databáza vozidiel.
Technické údaje:
Typ chladiva
Operačný proces
Ovládací displej
Napájacie napätie
Citlivosť váhy chladiva
Citlivosť váhy oleja
Pracovná teplota okolia
Filtrácia

R 134a
Automatické alebo manuálne
dotykový 5"
240V/50Hz
+/- 10 g
+/- 5 gr
11°C až 49°C
1 filter pre vlhkosť

Vákuové čerpadlo
Kompresor
Rýchlosť recyklácie
Objem fľaše
Hadice
Rozmery
Hmotnosť prístroja

51 l/min; 0,2 bar vakuum
1/3 HP
300 g/min
12l
3m
66 x 68 x 108 cm
63kg

Príslušenstvo:
KIT.STM
AEK 102-N14-5
KIT.GAS.R134
KIT.HYBRID
KIT.WIFI

termotlačiareň
preplachovacia sada s
príslušenstvom
analyzátor chladiva R134a
sada pre preplachovanie hadíc
sada konektivity

130,- € bez DPH
650,- € bez DPH

156,- € s DPH
780,- € s DPH

150,- € bez DPH
430,- € bez DPH
499,- € bez DPH

180,- € s DPH
516,- € s DPH
598,- € s DPH

