
ECK LAND 
Mobilná stanica 

 

Špeciálny výrobok spoločnosti Ecotechnics pre chladivo R134a alebo HFO1234yf. ECK 

LAND bol navrhnutý tak, aby sa dal ľahko premiestňovať: kompaktná veľkosť, nízka 

hmotnosť, rukoväte a praktické háčiky na upevnenie počas prepravy. 
 

 
Plne automatická nabíjacia stanica A/C na zhodnocovanie, recykláciu a nabíjanie R134a alebo  HFO1234yf 
● Kompaktná veľkosť pre jednoduchý pohyb 

● Plne automatická stanica 

● 6m hadice 

● Tlačiarne 

● Regulácia s olejom so štandardnou naplniteľnou nádobou 

● Kompletná databáza vrátane osobných a poľnohospodárskych vozidiel 

● Vozík so 4 otočnými kolieskami je k dispozícii ako možnosť extra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schválenia OEM: JCB, 

Claas (Francúzsko) 
 

 
Snap-on Climate Solutions srl  -  www.ecotechnics.com 

K5V2A000000A ECK LAND R134a 

K5V2A000000H ECK LAND HFO1234yf 

 

http://www.ecotechnics.com/
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 Možnosti Vozík 
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Typ chladiva R134a alebo HFO1234yf 

Displej LCD alfanumerický mm 98 x 39 

Servisné ventily Manuálne 

Tepelná tlačiareň Štandardné 

Hermetické a znovu naplniteľné nádoby na olej a farbivá Nie je k dispozícii 

Hermetické jednorazové nádoby na olej a farbiá Nie je k dispozícii 

Naplniteľné štandardné nádoby na olej a farbivá Štandard č. 1 

Hadice 6 metrov 

Databázy Osob vozidlá - Dodávky - Poľnohospodárske vozidlá Štandardné 

Konfigurácia chladiva Nie je k dispozícii 

Hybridná funkcia / elektricky poháňané kompresory Nie je k dispozícii 

Tlaková skúška tvoriaci plyn/dusík Nie je k dispozícii 

Identifikátor plynu / Analyzátor plynu Nie je k dispozícii 

Pripojenie WIFI Nie je k dispozícii 

Súprava na preplachovanie Nie je k dispozícii 
Kontrola netesnosti vo vákuu Nie je k dispozícii 

Nekondenzovateľné čistenie plynu Manuálne 

Napätie 220 – 240 V 50/60 Hz 

Vákuové čerpadlo 51 l/min, úroveň podtlaku 0,2 mbar 

Utesnený kompresor 1/3 HP 

Rýchlosť zotavenia 300 g/min v kvapalnej fáze 

Rozlíšenie nádrže 10 gr 

Rozlíšenie olejovej stupnice 5 gr 

Rozsah pracovnej teploty 11/49 °C 

Filtračný systém 1 filter na vlhkosť 

Nádrž na chladivo 7 litrov naplniteľných 

Ohrievač fliaš Štandardné 

Rozmer / hmotnosť cm 51 x 42 x 44, 40 kg 

Rozmer / hmotnosť s obalom cm 70 x 70 x 80, 50 kg 

http://www.randj.sk/

