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Produktbeskrivning
Rengöring och underhåll av hela automatlådan: enkelt och snabbt med bara en maskin! Opti mum ACM 
2200 erbjuder en rad automati ska funkti oner som erbjuder verkstaden en maskin att  byta fullständigt trans-
missionsoljan med. Oljan i ATF-systemet kommer att  vara helt utbytt  och så även i momentomvandlaren och 
värmeväxlaren. Resultaten av denna intensiva rengöring visar sig omedelbart: växlingen är tystare, skram-
melljud försvinner och de olika växlar går smidiga igen.
> Högkvalitets hårdvara och användarvänlig programvara
> Logiskt och funkti onellt meny
> Fullständig rengöring och fullständig oljeutbyte i hela ATF-systemet
    (Vi rekommenderar användningen av GAT Auto Transmission Cleaner Art.nr. 62023 för rengöring och GAT  
    Auto Transmission Care & Protect Art.nr. 62024 för underhåll av systemet)
> Program för utbyte av fi lter
> Lätt  utjämning av ATF-system
> Automati sk tömning i gammal och ny ATF-tank
> Komplett  uppsätt ning standard adaptrar följer med och special adaptrar ti llgängliga

Tekniska fakta
Mått : 63,5 x 58,5 x 107,5 cm
Totalvikt : 68 kg
Eff ekt: AC220V
Utgång: 200W
Automati sk indikati on av fl ödesriktningen (inga förändrade slangar)
Längd slangar: 300 cm (2 stuks)
Längd avfallsslang: 150 cm (1 stuks)
Kapacitet av tankarna: 25 liter (2 stuks)
Kapacitet skalor: 30 kilogram
Noggrannhet: +/- 1,25%
Kapacitet rengöringsmedel: 500 ml
LCD-display: 10,55 x 6,72 cm, 480 RGB x 272 punkter, TFT fullfärg 
Tryckmätare: 2
Reach mätare: 0 ~ 150 psi (0-10 bar).
Språkgrundinställningar: engelska, tyska, svenska och spanska
(Andra språk ti llgängliga på begäran)
Skrivare: ja
Vätskeindikator/ti tt glas: ja (2 SPC)
Internfi lter: 2 st (1 extern och en intern)
Programvara: extra programvara fi nns, senaste soft ware är allti d installerad
Skalfärger : standard grön, alternati v orange och blå

OBS:
Informati onen i denna broschyr är baserad på korrekt användning enligt manualen. Förhållanden under vilka våra 
produkter används påverkas inte av oss eller kan kontrolleras och dett a kan medföra att  anspråk på skador inte kan accepteras i vissa fall.
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Fördelar
> erbjuder fullständig oljeservice med 100% utbyte av den automati ska transmissionsoljan 
> återställd körglädje och körupplevelser
> långvarig eliminering av alla föroreningar i hela transmissionssystemet 
> undviker kostsamma reparati oner och förlänger livslängden på ATF-systemet
> låg ljudnivå i växellådan som resulterar i nöjda kunder
> förbätt rad bränsleekonomin 
Observera: mekaniska och elektroniska skador ti ll exempel på momentomvandlare, pump eller
ATF-system centralen kan inte repareras av rekonditi onering.

Leverans 
Opti mum ACM 2200 maskin,
manual
12 månaders garanti 
Adapterset standard, Adapterset 1-3 inkluderad DSG, BMW,  MB 722.9, 
Ford och Volvo Powershift  och GM 6.
Andra sepcial adaptrar fi nns att  köpa separat och säljs som 
adapterset 4 -7. 

Adapterset 1
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Adapterset 2 & 3
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Opti onal Adapterkit 4
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Opti onal Adapterkit 5 Opti onal Adapterkit 6

Opti onal Adapterkit 7
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