OFERTĂ SPECIALĂ 2021
Part of the team

Sicam Mobile 3D

Echipamente profesionale pentru verificarea și
reglarea geometrei roților cu tehnologie 3D
› timp foarte scurt de măsurare/reglare a geometriei roţilor: sub 2 minute
› utilizare simplă şi intuitivă, inclusiv pentru angajaţii service-ului auto care nu deţin cunoştinţe specializate referitoare la reglarea geometriei
roţilor

› compensarea simplă a bătăii jantei permite realizarea procedurii de către o singură persoană
› nu necesită calibrare la prima instalare
› recomandat în service-uri auto şi centre de service pentru pneuri cu un volum mare de operaţii de reglare a geometriei roţilor
› eficienţă maximă datorită celor trei proceduri de măsurare disponibile: măsurare ghidată prin intermediul programului, reglare rapidă sau
măsurare aleatorie în vederea testării anumitor valori individuale

› volumul de livrare include: pachet PC (computer, monitor, tastatură), dispozitiv prindere roată în 4 puncte (4 bucăţi), dispozitiv de blocare a
volanului - blocare frână, set două platouri rotative cu piese de adaos pentru ușurarea compensării prin împingere

SA 823

Echipament

SA 825

SA 823

SA 825

Lift camere

Manual

Electromecanic cu sistem automat
de indexare a înălțimii camerelor
Compact

Cabinet

Compact

Monitor

24“

24“ + 19“

Ampatament autovehicul

1800 - 4500 mm

1800 - 4500 mm

Ecartament autovehicul

1100 - 1900 mm

1100 - 1900 mm

Distanța recomandată
(camere și centru roată față)

1800 - 2400 mm

1800 - 2400 mm

Înălțime reglaj camere

600 - 2400 mm

600 - 2400 mm

Prindere adaptoare în 4 puncte

13“- 25“

13“- 25“

8.290 euro

9.590 euro

PREȚ SPECIAL

7.390* euro

8.590* euro

Vezi toate produsele AutoEquip Solution
Vezi cele mai noi oferte

office@aes.ro
+ 4 0748 218 218
+ 4 021 794 9444
www.aes.ro

Șoseaua Berceni nr. 8
sector 4 | 041914
București

Ofertă valabilă până la 30.06.2021, în limita stocului disponibil.
* Prețurile nu includ TVA, sunt valabile pentru plata la livrare și
includ transportul până la client.
Prețul include punerea în funcțiune și instruirea personalului.
Plata se face la cursul ING Bank din ziua facturării.
Garanție: 18 luni
Imaginea este cu titlu de prezentare și nu creează obligații contractuale.
Această campanie este supusă unor termeni și condiții.

