
DİAGNOSTİK VE 
RESEPSİYON SERVİS

EKİPMANLARI



Firmamız; 1987 yılından bugüne otomobil servis ekipmanları, Test & Ölçü Aletleri, Kalite Kontrol ve Materyal Test Cihazları 
ithalat, satış, servis ve kalibrasyon hizmetlerini yürütmektedir. Ankara’da bulunan merkezimiz ve İstanbul’daki şubemiz ile 
tüm Türkiye, KKTC ve TÜRK cumhuriyetleri genelinde faaliyet göstermekteyiz.
Otomobil servis ekipmanları konusunda Türkiye temsilcisi olduğumuz; CORGHI, CAPELEC, TECNOMOTOR,                                   
ECOTECHNICS, SPANESI, GYS vb.. dünyaca tanınmış firmalarının her türlü lift, araç test hattı, Lastik servis ekipmanları, 
Gaz Analiz cihazları, Klima Gaz dolum cihazları, Fren test cihazları, Arıza tespit cihazları, şase düzeltme tezgahları, kaynak 
makinaları, boya ve astarlama üniteleri, zımpara sistemleri, infrared kurutucular ile aynı zamanda A’GRAMKOW/CANVIK/
SCANGRIP, DWT, ALBA, POWER CLEAN, SPIN, ZECA, VACULA, LIQUID LEVER, USAG gibi firmaların ürünleri ile, bir servis 
için gerekli olan tüm servis ekipmanlarını paket olarak teslim edebilmekteyiz
 
Hem Ankara hem de İstanbul’daki ofislerimizde cihazların tanıtım ve pratik kullanımını yapabilmek için showroom ve özellikle 
küçük boyutlu cihazların tamiri ve kart onarımları için servis laboratuarlarımız bulunmaktadır.

Firmamızın satış ve servis kadrolarının her birinde ortalama 10 eleman bulunmakta olup, ekipman grubunda 30 kişi çalış-
maktadır. Sahadaki personellerimiz müşterilerimizi bizzat ziyaret ederek problemlerini dinlemekte, anında çözüm bulmaya 
çalışmakta veya merkez ofisimize rapor etmektedir. Bilgisayarlarımızda bulunan data bankta tüm müşterilerimize satılan 
cihazlar, seri numaraları, bu cihazların garanti süreleri, servis ve kalibrasyon tarihleri ve verilen hizmetler saklanmaktadır.

Firmamızın satış ve servis hizmetini yapmış olduğu cihazların tamamı için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Garanti belgesi 
alınmış olup, cihazlarımız FIAT, OPEL, TOYOTA, HONDA, HYUNDAI, FORD, NİSSAN, MERCEDES, VOLKSWAGEN, AUDI ve 
BMW gibi firmaların onay listesinde bulunmaktadır. Yapılan istatistikler sonucunda firmamızın Satış sonrası servis hizmetleri 
konusunda birinci sırada olduğu ve Türkiye genelinde servis ekipmanları satışında çok ciddi pazar payı aldığı görülmektedir.

Mates A.Ş. 1987 yılından bu yana Ford, Fiat, Opel, Toyota, Hyundai, Nissan gibi önemli araç markalarının merkezleri ile 
yaptığı anlaşmalar neticesinde; fren test cihazları, klima gaz dolum cihazları, ön düzen ayar cihazları ve liftleri, motor matest 
cihazları, gaz analiz vb. cihazlar gibi alanlarda markanın tüm bayilerinde aynı cihazın kullanıma yönelik toplu anlaşmalar 
yapmış, satış ve satış sonrası hizmetlerini başarı ile takip ve devam ettirmiştir.

1947 yılında kurulan Corghi 1960lı yılların başında otomotiv sektörünün patlaması ile bir-
likte ağırlığını bu alana çevirmiş ve ekipman imalatına başlamıştır. Dünyanın ilk lastik sökme 
takma cihazını imal eden firmasıdır. Lastik servis ekipmanları alanında İtalya ve Avrupanın 
tartışılmaz lideridir. Dünyanın da en önemli firmaları arasındaki yerini almıştır. 15 yılı aşkın 
süredir MATES A.Ş. ile lastik sökme takma cihazları, balans cihazları, ön düzen ayar ciha-
zları, fren amartisör yanal kayma cihazları liftler ve diğer diagnostik ekipmanlar ile Türkiye 
pazarında hizmet vermektedir.

1981 yılında kurulan Vamag Srl, 1990larda otomotiv alanındaki ağırlığını artırmaya başlamıştır. 
Özellikle dinamometre (güç ölçüm cihazları), hız test ve fren amortisör test alanlarında 
çalışmış olan firma her geçen gün yelpazesini genişleterek dünya pazarındaki yerini almaya 
çalışmaktadır.

Alba Diagnostics Ltd 1991 yılında kurulmuştur. Özellikle fren hidrolik test ve fren hidrolik 
doldurma ve hava alma cihazları imal eden firma şu an çok geniş bir yelpaze ile servislere 
hizmet vermektedir.

1985 yılında kurulan Tecnomotor özellikle diagnostik arıza tespit ve sensor teknolojileri ile 
ilgili çalışan bir firmadır. Corghi firmasının alt kuruluşu olarak sektörde hizmet vermektedir.
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BT 90 PRO Fren test cihazı aks ağırlığı 4.000 kg a kadar olan Otomobil, minibüs, SUV (4x4), hafif ticari  ve aks genişliği max 
2200 mm’ye kadar olan orta ticari grup araçların tüm fren testlerini hassas bir şeklide yapabilir. Windows işletim sistemine 
sahip yüksek kapasiteli bilgisayar sistemi ile kullanılan full versiyon araç test hattı programı sayesinde çok kolay kullanım 
imkanı sunulmuş ve yapılan testlerin kayıt altında tutulması sağlanmıştır. Tüm testler sadece 5 km/h hızla yapıldığı için ABS 
sistemli araçlarda da güvenle kullanılmaktadır.

Fren test cihazımız istenirse gerekli ilaveler yapılarak komple bir araç muayene hattı olarak da kullanılabilir. Bu test sistemine 
süspansiyon test, yanal kayma, far ayar, egzoz gaz analiz, gürültü ölçüm cihazı gibi diğer muayene cihazları da bağlanabilir.

• Bilgisayarlı sistem, Windows işletim sistemi ve full versiyon TÜRKÇE araç test hattı programı
• 19” Renkli LCD monitör ve Renkli Inkjet yazıcı
• TÜV istasyonlarındaki ölçümlerle % 100 uyum 
• 4 x 4 araç ölçümü yapabilme imkanı (standart)
• Disk ovalite/yalpalama ölçümü
• Yuvarlanma direnci/balata sıkışması ölçümü
• Max fren gücü, dengesizlik ve verimlilik ölçümü
• Yapılan ölçümleri, araç ve müşteri bilgilerini kaydetme

Teknik özellikler;
• Enerji Gereksinimi:  400 V/ 3Ph/ 50Hz
• Motor Gücü: 4,8 Kw
• Aks Başına Max Yük:  4000 Kg
• Min. Araç Genişliği:  800 mm
• Max. Araç Genişliği:  2,200 mm
• Merdane Uzunluğu:  700 mm
• Merdane Çapı: 200 mm
• Merdaneler Arası Mesafe: 428 mm
• Test Hızı:   5 Km / h
• Merdane Kaplaması:  Epoxy + quartz
• Ölçüm Aralığı :  0 – 8,000 N
• (Ayrıca 3.0 kw motorlu, 3000 kg aks kapasiteli 0 – 6000 N arası
   ölçüm yapabilen modelimiz bulunmaktadır)
• Dileyen müşterilerimiz kendi bilgisayar sistemini de kullanabilir.

BT 90 PRO FREN TEST CİHAZI
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ST 200 AMORTİSÖR TEST CİHAZI

SS 300 YANAL KAYMA TEST CİHAZI

Aracın konforuna ve yola tutunmasa doğrudan etki eden süspansiyon sisteminin  verimliliği hassas bir şeklide ölçülebilir. Bu 
cihaz ile aracın ön ve arka akslarının ayrı ayrı sağ - sol süspansiyon sistemlerinin verimlilik testi, sağ ve sol arasındaki verim-
lilik farkları, mm olarak rezonans osilasyonunun genliği ve süspansiyon sisteminin toplam verimliliği ölçümü yapılmaktadır.

Teknik özellikler;
• Motor Gücü  2 x 3 kW
• Her aks için Max Yük 3,000 kg
• Min / Max aks Ağırlığı 180/2,500 kg
• Minimum Genişlik 800 mm
• Maximum Genişlik 2,200 mm
• Osilasyon Genliği 6 mm
• Osilasyon Frekansı 25 Hz

Aracın direksiyonun tam düz tutularak alınan 1 km lik bir 
mesafe sonunda ne kadar sağa veya sola çektiği m cinsin-
den ölçülür. Diğer bir deyişle dinamik toplam toe ölçümü 
yapılmaktadır.  Aracın tekerlek düzen ayarına ihtiyacı olup 
olmadığı hızlı bir şeklide belirlenir. ± 15 m max ölçüm kapa-
sitesine sahiptir.
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16 ton aks ağırlığına kadar olan otobüs, kamyon, tır, trailer ve orta ticari grubu araçların tüm fren testleri yapılmaktadır. Bu 
testler içerisinde; akslar üzerindeki her bir teker için ayrı ayrı ve toplam olmak üzere Fren gücü, dinamik ağırlık ölçümü, 
Dinamik fren verimliliği (%), Kayma değeri ölçümü (%), Ovalizasyon (%), yuvarlanma direnci (N), Frenleme dengesizliği (%) 
bulunmaktadır.
Bilgisayar ve pano sistemi opsiyonel olup dileyen müşterilerimiz kendi bilgisayarları kullanabilir.

Teknik özellikler;
• Maximum Ölçülebilen Ağırlık: 16 Ton
• Maximum Fren Gücü:  40 kN
• Test Hızı:    2,5 - 5 Km/h
• Ayırıcılık:    1 N
• 8 Sensörlü Statik Ağırlık Ölçümü (opsiyonel) 
• Merdane Kaplaması:   epoksi
• Merdane Çapı:  265 mm
• Merdane İz Genişliği:   800 - 2.850 mm
• Voltaj:    380 Vac
• Motor Gücü:    2 x 11 KW 
• Ebatlar     4.285 x 485 x 1.340 mm
• Ağırlık:    900 Kg

VAMAG RBT/C AĞIR VASITA FREN TEST CİHAZI



4

DYNO RACE 2WD iki çeker otomobil ile hafif ticari grup araçların güç ve tork ölçümlerinde kullanılır. Aynı ölçümler 4WD 
modeli ile dört çeker araçlar içinde yapılmaktadır. Aks ağırlık kapasitesi 2,5 ton dur. 
Güç ve tork doğrudan araç performansı olarak ifade edildiği için günümüzde ikinci el ekspertiz, modifiye ve computest 
işlemlerinde sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Cihaza yapılan ilave özellikler sayesinde tüm bu testler değişik yük altında da 
yapılabilmektedir.

Cihaz ayrıntılı olarak;
• Tekerlekteki ve motordaki gücü
• Tekerlekteki ve motordaki torku
• Devir
• Hız
• Çekiş gücü
• Hız göstergesi testi (Takometre test ve kalibrasyon)
• Yol simulasyon ölçümleri yapmaktadır.

DYNO RACE 2WD / 4WD

COMPUTEST / DİNAMOMETRE

4 WD

2 WD

Soğutucu Fan

Teknik özellikler; 
Maximum güç ölçümü aks başı:  300 KW / 400 hp
Maximum hız ölçümü: 300 Km/h
Maximum tork ölçümü: 750/1500 Nm
Çekiş gücü:  7,5 KN
Merdane çapı:  318 mm
Tekerlekler arası uzunluk: 2 -> 3m (dört çeker için)
İz genişliği:  0,9 -> 2,1m
Toplam aks ağırlığı: 2.500 kg
Elektriksel güç:  6 KW
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Aks ağırlığı 2500 kg a kadar olan  otomobil, hafif ticari ve SUV araçların ön takımlarındaki sorunların tespiti için kullanılır. 
Resepsiyon veya  tekerlek düzen ayar liftleri üzerinde kullanılabildiği gibi kanal sistemlerinde de kullanılabilir. 
Hidrolik kontrol ünitesinin çalışma basıncı 135 bar +/-5 bar olup bu sayede 7000 N luk bir uygulama kuvveti oluşturur.

İki ayrı platform sayesinde İleri-geri, sağa-sola çaprazlamasına olmak üzere 3 yönlü hareket özelliği ile benzerlerine fark atar.

Aks ağırlığı 13000 kg a kadar olan ağır vasıta grubu araçların ön takımlarındaki sorunların  tespiti için kullanılır. 
Kanal sistemlerine montaj yapılarak kullanılabilr. Kanal sistemi olmayan yerlerde zemin üst montaj imkanı mevcuttur. 
65 mm lik hareket mesafesine ve 3 kW motora sahiptir .

İki ayrı platform sayesinde İleri-geri,sağa-sola olmak üzere 2 yönlü hareket özelliği mevcuttur.

ÖN TAKIM BOŞLUK TEST

AĞIR VASITA ÖN TAKIM BOŞLUK TEST
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Dijital bir sisteme sahip olan bu cihaz kullanıcı hatalarını da en aza indirecek şekilde tasarlandı. Elektronik sensörleri 
sayesinde bu far ayar cihazı ile ayar ve test yaparken kendi dijital ekranından yönlendirme komutları vererek gözlem 
hatalarını da tamamen ortadan kaldırmaktadır. Üzerinde bulunan yazıcısı sayesinde yapılan testlerin sonuçları rapor 
olarak alınabilmektedir.

• Ayar aynası 
• Tekerlekli sehpa
• LCD kontrol ekranı 
• Standart termal yazıcı
• UN-ECE R-112R uyumu
• RS232 Bilgisayar bağlantısı
• Işık şiddeti kontrolü: dijital luxmetre
• PC Bağlantısı: kablo ile (opsiyonel olarak bluetooth)

ART 2505 FAR AYAR CİHAZI

ART 2066 FAR AYAR CİHAZI

Ayna vizör sistemi, flexiglass merceği ve analog 
lüxmetresi ile mekanik far ayar cihazıdır. 

Gerek elektrik atolyeleri gerekse yetkili 

servislerin far ayar işlerini kolayca yapabilir. 



8

Günümüzün modern teknolojik araçlarında arıza tespitlerinin yapılması, arıza lambası yandığı zaman bunun sebebinin
araştırılması, yağ ve bazı parçaların değişimlerinden sonra arıza lambalarının söndürülebilmesi için artık arıza tespit 
cihazlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

TECNOMOTOR firmasının farklı modeldeki cihazlarının tümüyle Avrupa, Asya imalatı her marka motosiklet, otomobil ve 
kamyon grubu araçlara bağlantı yapılıp, arıza kodları okunabilir, servis ışıkları söndürülebilir ve anahtar kodlaması, gaz 
kelebek adaptasyonu gibi programlamalar yapılabilir.

İsteyen müşterilerimiz cihazı ilk aldıklarında sadece Otomobil, Motorsiklet veya sadece Kamyon grubu programını alıp 
daha sonra istedikleri grubun programını ilave edebilirler.

Cihaz satın alındığında 2000 modelden sonraki araçlara hizmet verecek EOBD kablosu ile verilmektedir. Daha sonra 
isteyen müşterilerimiz 2000 modelden önceki araçlar için Avrupa ve Asya grubu kabloları set halinde veya tek tek 
alabilirler.

Tüm modellerin yazılımı TÜRKÇE olup, hepsinde kullanıcıyı yönlendiren otomatik fonksiyonlar (Pokayoke fonksiyonları)
ve aracın tüm elektronik donanımını tarayıp herbirindeki arızaların otomatik silinmesi ve raporlanması imkanı vardır.

SOCIO 300 PREMIUM ARIZA TESPİT CİHAZI
SOCIO 300 serisi arıza tespit cihazları çalışması için gerek masaüstü 
gerekse dizüstü bir bilgisayara ihtiyaç duymaktadır. 

Motorsiklet, otomobil ve kamyon grubu araçlara bağlantı yapılıp, 
hata kodları, arıza kodları okunabilir, servis ışıkları söndürülebilir ve 
anahtar kodlaması gibi programlamalar yapılabilir.

Ergonomik ve hafif tasarımı sayesinde kolay taşınabilen bu cihazın ekranını ve
tuşlarını kullanarak bilgisayara bağlanmadan voltaj ve direnç ölçebilir, 2 kanal
osiloskop ile sensör sinyallerini izleyebilir ve standart EOBD teşhisi
yapabilirsiniz. 

Cihaz bilgisayar programı ile birlikte kullanıldığında detaylı analizler ve kodlama,
aktivasyon gibi işlemler yapılabilmektedir. Bu bilgisayar bağlantısı USB kablo, 
Bluetooth veya Wi-Fi ile yapılabilmektedir. 

Cihaz ile birlikte taşıma çantası, EOBD kablosu, şarj aleti, bilgisayara takılacak
Bluetooth alıcısı, USB bağlantı kablosu, 3 uçlu osiloskop ve multimetre
kabloları, program CD si ve kullanıcı şifresi verilmektedir.

SOCIO 400 ARIZA TESPİT CİHAZI

ARIZA TESPİT CİHAZLARI
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Socio 500 Premium Serisi kendinden ekranlı olup küçük boyutları 
ile taşınabilir özelliği yüksek bir cihazdır. Aynı zamanda içerisindeki 
Bluetooth modülü sayesinde bilgisayara kablosuz bağlanarak da 
kullanılabilir.

Bu cihaz özellikle yol testi ve atölye dışı kullanımlar için 
tasarlanmıştır.

Socio 600 Serisi arıza tespit cihazları en üst model cihazımız olup dokunma-
tik ekranı bulunan kendinden bilgisayarlı sistemdir. Bu cihaz kendi dokunmatik 
kalemi veya parmak dokunuşları ile kullanılabilir. Ayrıca herhangi bir bilgisayara 
veya notebook’a Bluetooth ile kablosuz bağlantı yapılabilir.

Cihazın üzerinde standart 4 kanal osiloskop ve gelişmiş Voltmetre bulunmak-
tadır. Ayrıca Endoskop ve gaz kaçak dedektör bağlantıları için soketleri hazır 
olup bu sensörler satın alındığında direk kullanıma hazırdır.

Cihaz yazılımında EASYFIX (KOLAY TAMİR) özelliği bulunmakta; bu sayede
arızaların sebepleri, arıza ile ilgili yapılması gereken ölçümler ve kontrol edil
mesi gereken parçalar gibi birçok bilgi kullanıcıya sunulmaktadır.
Cihaz ile birlikte çantası, şarj aleti, EOBD kablosu, bilgisayara takılacak Blue-
tooth alıcısı, SD kart okuyucu, 5 uçlu osiloskop ve multimetre kabloları,
program CD si ve kullanıcı şifresi verilmektedir

SOCIO 500 PREMIUM ARIZA TESPİT CİHAZI

SOCIO 600 ARIZA TESPİT CİHAZI

Avrupa grubu araçlar
Kablo Seti

Asya grubu araçlar
Kablo Seti

Kamyon grubu
Kablo Seti

Treyler grubu
Kablo Seti

Motosiklet grubu
Kablo Seti
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Benzili, Dizel ve LPG li araçların egzoz emisyon ölçümünü yapmak amacıyla kullanılan bu cihazımız TS ISO 3930 ve TS 
11614 standartlarını sağlamaktadır. CE ve ISO 9001 sertifikalıdır. Renkli TFT ekrana ve termal laser printere sahip olup, kla-
vye bağlanarak müşteri bilgileri hem hafızaya hem de rapor çıktısına yazdırılabilir. Dizel araçlarda  % ve K cinsinden duman 
koyuluğunu dijital olarak ölçer. Otomatik sıfırlama özelliğinin yanı sıra NOx kiti, sıcaklık ve devir ölçüm kitleri bağlanabilmek-
tedir. (obs). Tekerlekli taşıma sehbası ile ergonomik ve kolay kullanımlıdır. (obs). İster piezo sensör, istenirse aküden devir 
okuma kitleri bağlanarak EURO 5 sınıfındaki araçların egzoz emisyonları da sorunsuz olarak ölçülebilmektedir.

Aynı zamanda bilgisayara bağlanarak tüm ölçümler ve müşteri bilgileri bilgisayar üzerinden de kontrol edilebilmektedir.

CAPELEC 3200 EGZOZ GAZ ANALİZ CİHAZI

Ölçüm aralığı ;
• HC ; 0 - 20000 ppm   
• CO ; -0.03 - 10.5 % 
• CO2 ; -0.4 - 21.0 %
• O2 ; -0.5 - 21.7 %
• Nox ; -30 - 10000 ppm
• Devir ; 0 - 9999 tours/min
• Yağ sıcaklığı ; -5 - 150 °C
• Hesaplanan CO ; 0 - 10 %
• Lamda ; 0.600 to 1.200

TS ISO 3930, TSE 11614 ve TIP ONAY Belgeleri mevcuttur.
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Fren hidroliğinin değişme zamanın gelmesini belirleyen, aracın yaptığı km. veya yağın ne zaman değiştiği değildir. Hidroliğin 
içindeki nem oranıdır. Fren hidroliği sistemine nem, genellikle havadan girer. Hava sisteme, rezervuar hava alma deliğinden 
ve esnek fren hortumlarından geçerek girer. Emilen nem, fren hidroliğinin kaynama noktasını düşürür. Bu da buhar kilitle 
mesine neden olur. Sonuçta frenler tutmaz. Fren hidroliğinin test edilip gerektiğinde değişmesi hayati önem taşır.

• Kaynama noktası ile fren hidrolik testi
• Tek onaylı fren hidrolik test etme yöntemidir.
• Dünyaca ünlü hidrolik üreticilerinden onaylıdır.
• Hassas, güvenilir, tekrarlanabilir test sonuçları verir.
• 12 V ile ve araç aküsüyle çalışır.
• 19 farklı dilde C ve F olarak gösterim.
• LCD ekran test süresince operatörü yönlendirir.
• DOT 3 , 4, Süper DOT 4 ve 5.1 hidrolikleri ile çalışır
• 320 C ye kadar kullanılabilir.
• Yeni ve yarış hidrolikler de de kullanılır.
• Yanlış kutuplara başlandığında devre koruması cihazı çalıştırmaz.
• LCD ekran aydınlatmalıdır.
• EMC, RoHS, CE ye uygundur.
• İsteğe bağlı olarak yazıcılı model mevcuttur.

ALBA 1100 FREN HİDROLİK TEST CİHAZI

HIZLI SERVİS KİTİ (ALB 30611)

Fren sistemi ile ilgili tüm bölümleri ölçmek için gerekli tüm dijital ekipmanları içerisinde bulundurur.

İstenildiğinde ekipmanlar tek tek de alınabilir.

• Fren disklerini ve balataları ölçme 
• Kampanalar ve pabuçları ölçme 
• Balata kalınlığı ve lastik derinliği ölçme 
• Disk aşınma  ölçme
• Kumpas 

Komple set plastik kutuda ambalajlıdır. Tüm tamir servisleri ve
yol güvenlik kontrolleri için gereklidir.
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Tüm hidroliğin değişimi 1 kişi ile 15 dakika da tamamlanır. Binek, hafif ve ağır ticari araçların 
fren sistemleri ile debriyaj sistemleri için uygundur Sağlam dayanıklı paslanmaz çelikten imal 
edilmiştir. Ağır işe elverişli güçlü pompaya sahiptir. Hidroliğin havadan veya kompresörden 
gelen nemden etkilenmesi mümkün değildir. Dijital ekranlıdır.0,5-4 Bar elektronik olarak 
basıncı ayarlanabilir. Elektronik kontrol sistemi ile sabit değişmez basınç üretilir. Minimum 
seviyede otomatik stop eder. Sistemin hava yapması kesinlikle engellenir.

Taşınabilir. Sadece 4 kg dır. Servisin içinde veya dışarıda kullanıma uygundur.
Fren hidrolik üreticilerinin onayladığı basınç metodu ile istikrarlı kararlı hidrolik 
değişimi yapar. Fren ve debriyaj hidroliği değişimi için kullanılır.
Hava ihtiyacı yoktur. Hidroliğin havadan veya kompresörden gelen nemden 
etkilenmesi mümkün değildir. Cihaz ile bir adet Avrupa araç adaptörü verilir.

Hava ile çalışan basınçlı hidrolik dolum cihazlarıdır. Çalışma esnasında hava 
hattına bağlı olması gerekmez. ALB 30564 kapak seti ile kullanıma uygun 
olup set içine dahildir. Fren hidroliği değişiminde kullanılabildiği gibi debriyaj 
hidroliğinde de kullanılabilir.
5 lt kapasitelidir.

Hava ile çalışan basınçlı hidrolik dolum cihazlarıdır. Çalışma esnasında hava hattına 
bağlı olmalıdır. ALB 30564 kapak seti ile kullanğma uygun olup set içine dahildir. 
Fren hidroliği değişiminde kullanılabildiği gibi debriyaj hidroliğinde de kullanılabilir.
5 lt kapasitelidir.

1lt,2lt,3lt gibi kapasitelerde vakumlama ile çalışan sistemlerdir. Fren hava alma nipellerinden 
vakum ile hidroliği çeker. Standart atölye havası ile çalışır. Hava sisteme bağlı olmalıdır. 
Sistemler doldurma şişesi ile birliktedirler.

ALBA 592B patentli üniversal kapak çok geniş Kapsamlı araçlara uyum 
sağlayarak hem Fiyattan hem zamandan tasarruf sağlar. Basınçla hi-
drolik dolduran tüm sistemler ve tüm imalatçılar için uygundur. 30-85 
mm çapta tüm rezervuar girişlere uygundur.

ALB 560

ALB 30566

ALB 30592 B

ALB 30565

ALB 30558

FREN HİDROLİK DOLDURMA

ALB 585
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• En modern test teknolojisini kullanarak aküye zarar vermeden test imkanıı
• AGM, VRLA, SMF, GEL vb. tipteki akülerin durumu ile ilgili net sonuç
• DIN, SAE vb. gibi uluslar arası standartlarda test imkanı
• 1,7 metre uzunluğunda akü bağlantı kablosu
• Kolay kullanım, hafif ve ergonomik tasarım
• Marş sistemi, alternatör ve kaçak testleri
• Voltmetre olarak kullanabilme imkanı
• USB ile bilgisayara bağlantı imkanı
• Yazcıdan çıktı alma imkanı

Otomatik sıcaklık companzasyon yaparak antirifiz, akü asidi ve cam suyunun 
detaylı ölçümlerini yapar. Ayarlanabilir FOCUS merceği ile net görüntü sunar. 
Plastik taşıma kutusu ile birliktedir.

Ölçüm aralığı 0-25 mm arasında olup, 0,01 mm hassasiyetle ölçüm yapar. 
Plastik taşıma kutusu ile birliktedir.

Araç üzerindeki motor soğutma sistemlerinin test edilmesi için 
kullanılır. 
Üniversal bağlantı soketine ilaveten özel bağlantı soketleri ile hızlı ve 
koyla bir kullanım sunar.

ALB 40034 YAZICILI AKÜ TEST CİHAZI

REFRAKTOMETRE

LASTİK DİŞ DERİNLİK ÖLÇME

SOĞUTMA SİSTEMİ BASINÇ TEST CİHAZI

9 V pil ve ayarlanabilir kulaklı ile birlikte sunulan bu ürün gereksiz yol testler-
ini tamamen ortana kaldırır. Cam kenarları, kapı fitilleri vb.. benzer, yerlerden 
gelen rüzgar ve sus seslerini bulmayı kolaylaştırır.

ULTRASONIC KAÇAK DEDEKTÖRÜ
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3.5 inch renkli LCD monitore sahip olup 512 MB memory card mevcuttur.
14630 adet fotoğraf ve 2-3 saat video kapasitesi ve 5,5 mm lik lense sahiptir.
TV-AV çıkışı,  Li batarya sayesinde 4 saat çalışma süresi ilave özellikleridir.

İsteğe bağlı olarak fiberobtik kablolama sistemli, hareketli uc mekanizmalı 
modelleri de mevcuttur.

450 ve 900 mm lik boy seceneği ile aydınlatma ve netlik ayarlarına sahip flexible 
endeskop sistemidir.
Ayna mıknatıslı sabitleyici ve halojen lamba seti ile de sunulabilir.
Harici kamera başlanabilir

• Kablolu ve kablosuz versiyonlar mevcuttur.
• Bilgisayar bağlantı imkânı vardır.
• LCD ekranlıdır.
• Çok geniş ölçüm sahası ve hafıza özellikleri barındıran özellikle otomotiv için imal 
   edilmiş multimetre setidir.

NORMAL ENDESKOP

MULTİMETRE SET

KAMERALI ENDESKOP

• Temassız sıcaklık ölçümü -18 degC ile 850 degC arasında 
ölçme imkanı
• Hassasiyet +/-2% or +/-2degC
• Data hold fonksiyonu
• Otomatik kapanma
• Ekran aydınlatmalı
• Lazer ışık ile hedef seçimi
• Yüksek ve düşük sıcaklık alarmı
• Data kayıt ve hafıza imkanı

• Yüksek akım ölçmek için kullanılır.
• 0-1000 A AC ve DC akım ölçebilir
• Marş ve şarj sistemi ölçümlerinde kullanılır
• Sıfır ayar kontrollüdür.

INFRARED TERMOMETRE

PENS AMPERMETRE
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3000 kg, 3500 kg ve 4000 kg olarak üç farklı kapasitede sunulan çift makaslı resepsiyon liftlerimiz 115 mm’lik min yüksekliği 
ile gerek zemin üstü gerekse yere gömülü olarak kullanılabilmekte aynı zamanda 1500 mm platform boyuna sahip olup 
araçları 1860 mm kaldırabilmektedir.

Teknik özellikler; 
• 3000 kg / 3500 kg / 4000 kg kapasiteli
• Hava kontrollü güvenlik kilidi.
• 40 mm yüksekliğinde 4 adet kauçuk pad.
• Min yüksekliği sadece 115 mm
• Max yüksekliği 1860 mm
• Motor gücü 2,6 kw
• Zemin üstü ve zemine gömülü (I modelleri) 
olarak kullanım imkanı.

ÇİFT MAKASLI RESEPSİYON LİFTLERİ
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Gerek ticari araçlar gerekse otomobil grubu araçları dört tekerden kaldırarak genel kontrol ve mekanik bakım işlemleri 
yapılabilir. Yere gömülü olarak kullanılabildiriği gibi gerek çift taraflı gerekse tek taraflı rampa sistemi ile de kullanılabilir. 
İsteğe bağlı olarak havalı gezer krikolu model tercih edilebildiği dört tekeri aynı anda yerden kesen ikinci liftli model de 
tercih edilebilir.

• Ticari araçlar için mekanik bakım veya resepsiyon lifti olarak kullanılabilir.
• 3 ton ile 6 ton arası değişik kapasiteli farklı modeller mevcuttur.
• Dört sütunlu liftlerin aksine yer kaplamaz ve işletme maliyeti düşüktür.
• İsteğe bağlı olarak yere gömülü olarak da kullanılabilir.
• Mikroişlemci kontrollü elektronik dengeleme  sistemine sahip.
• Max. Araç kaldırma yüksekliği 2 metredir.

İKİNCİ LİFT
• Makas sistem olarak dizayn edilmiştir.
• 3,6 Ton kapasitelidir.
• Araç şase boyuna göre platform uzun-
luğu ayarlanabilmektedir.

MAKASLI RESEPSİYON VE BAKIM LİFTLERİ

HAVALI GEZER ARA KRIKO
• Makas sistem olarak dizay edilmiştir.
• 2 Ton kapasitelidir.
• Araç şase genişliğine göre pad genişliği  
   ayarlanabilmektedir.
• Yüksek kaliteli Maximum güvenlikli
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