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vybavení servisů

Speciální prosincová nabídka garážového vybavení
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a platné pro objednávky uzavřené do 31.12.2010

3D geometrie LAUNCH
Kvalitní, přesný, elektronický přístroj s progresivní
kamerovou technologií “3D Wheel Aligner” je určený
pro rychlé kompletní měření geometrie kol osobních
a dodávkových automobilů. Digitální kamery ve dvou
sloupech monitorují polohu a orientaci odrazových
terčů. Terče jsou umístěny na samovystřeďovacích
upínacích jednotkách. Tyto terče jsou odolné proti mechanickému poškození i vůči korozi.
Uživatel může provádět velmi přesná měření mnoha parametrů geometrie kol přední i zadní nápravy:
sbíhavost, odklon, příklon, záklon, úhel natočení kol
atd.

Standardní cena: 269.000,-

Prosincová cena: 254.900,Objednací index: KWA-300

V ceně je zahrnuta: doprava, instalace, zaškolení obsluhy

Bezdrátová geometrie FASEP
Unikátní řešení pro dílny a servisy, které chtějí
provádět profesionální měření geometrie, ale nemají
prostory na rozměrná zařízení. Jediné, co potřebujete
je počítač. Originální systém kompaktních kamer,
přenos signálu prováděn rádiovým signálem. Vozidlo je
připraveno k měření geometrie za méně než 3 minuty.
V nabídce též verze s pojízdnou dokovací stanicí

Standardní cena: 249.000,-

Prosincová cena: 224.000,-
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Objednací index: FAS ATO.WINTRAX.VAPE

V ceně je zahrnuta: doprava, instalace, zaškolení obsluhy
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DELPHI DS150
Diagnostika jednoduchá na obsluhu, poskytující
zároveň širokou škálu funkcí. Bezdrátová komunikace
umožňuje mobilní práci. Jednoduchá aktualizace.
Zařízení je možné použivát i po vypršení licence.

Standardní cena: 43.850,-

Prosincová cena: 39.900,Objednací index: PLHSV10516 + PLHSV10546

V ceně je zahrnuta: roční licence

TEXA Navigator TXT CAR
Diagnostický přístroj s OBD zásuvkou určený pro
propojení vozidla a zobrazovací jednotky pro přesnou
a kompletní diagnostiku. Spojení s počítačem je
zajištěno technologií Bluetooth.

Standardní cena: 69.300,-

Prosincová cena: 59.900,-
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Objednací index: TEX Z03610

V ceně je zahrnuta: doprava, instalace, zaškolení obsluhy, a tel. podpora
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TEXA Axone Direct CAR
Diagnostický přístroj s OBD zásuvkou určený pro
přímé spojení s řídící jednotkou vozidla a provádění
kompletní diagnostiky. Obsahuje autodata a elektronická schémata vozidla.

Standardní cena: 81.400,-
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Prosincová cena: 69.900,-
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Objednací index: TEX Z05010
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V ceně je zahrnuta: doprava, instalace, zaškolení obsluhy, a tel. podpora

TEXA UNIProbe
Přístroj pro provádění analogových a digitálních
měření. Obsahuje: 4kanálový osciloskop, snímač
baterie, multimetr, generátor signálu, tester tlaku a
tester komunikačních sítí CAN, VAN, LIN. Vybaven
technologií Bluetooth.

Standardní cena: 46.200,-

Prosincová cena: 39.900,Objednací index: TEX D04240

V ceně je zahrnuta: doprava, instalace, zaškolení obsluhy, a tel. podpora
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Eurolift Z 41
2 sloupový přejezdový zvedák se základovým rámem
• Nosnost 2700 kg
• Výkon motoru 2,2 kW; Napájení 380 - 400 V
• Šroubovice jsou samomazné a vyrobené z
kvalitního oděruvzdorného materiálu

Standardní cena: 57.300,-

Prosincová cena: 53.400,-
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Objednací index: ZAV Eurolift Z 41
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Eurolift Z 51
2 sloupový přejezdový zvedák se základovým rámem
• Nosnost 3500 kg
• Výkon motoru 3 kW; Napájení 380 - 400 V
• Šroubovice jsou samomazné a vyrobené z kvalitního
oděruvzdorného materiálu

Standardní cena: 64.200,-

Prosincová cena: 60.900,-
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Objednací index: ZAV Eurolift Z 51

Profitool ACM3000
Poloautomatická servisní stanice pro použití na
osobních a nákladních vozidlech.
• kapacita zásobníku 8 litrů
• výkon vakuové pumpy 70 l/min

Standardní cena: 66.000,Vnit
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Objednací index: 0XPTKA0001

V ceně je zahrnuta: doprava, instalace a zaškolení obsluhy

Brno, Šmahova 111, Tel.: 545 421 601, brno@intercars.cz l České Budějovice, Okružní 7, Tel.: 387 222 393, ceske.budejovice@
intercars.cz Hradec Králové, Bieblova 133, Tel.: 495 220 419, hradec.kralove@intercars.cz l Jihlava, Buková 555/1, Tel.: 561 116 405,
jihlava@intercars.cz Olomouc, U Cukrovaru 13, Tel.: 585 150 355, olomouc@intercars.cz l Ostrava, Vratimovská 659, Tel.: 596 237 386,
ostrava@intercars.cz Plzeň, Slovanská alej 24, Tel.: 377 449 153, plzen@intercars.cz l Praha I, Za Mototechnou 1375/7, Tel.: 251 616
779, praha@intercars.cz Praha II, Vídeňská 452, Tel.: 244 400 005, praha.vestec@intercars.cz l Praha III, Dopraváků 749/3, Tel.: 284
686 753-4, praha.chabry@intercars.cz l Ústí nad Labem, Hoření 2472/14, Tel.: 475 223 005, ustinadlabem@intercars.cz l Velké Meziříčí,
Ostrůvek 30, Tel.: 566 521 155, velke.mezirici@intercars.cz l Zlín, Tř. T. Bati 533/1, Tel.: 577 616 500, zlin@intercars.cz www.intercars.cz
www.vybaveniservisu.cz
Pro více informací kontaktujte pobočku nebo svého obchodního zástupce

Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen, tisková chyba vyhrazena
Na tuto speciální nabídku se nevztahují žádné další slevy a tuto nabídku
nelze kombinovat s dalšími akcemi

