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PROGRAM WYMIANY ANALIZATORÓW
Sprzedaż ze skupem starych urządzeń

Sprzedaż analizatora spalin SUN DGA 1500 w trzech
podstawowych
konfiguracjach

 ANALIZATOR
SPALIN
 ANALIZATOR
SPALIN Z
DYMOMIERZEM
 ANALIZATOR
SPALIN Z
DYMOMIERZEM I
CZYTNIKIEM EOBD

(Inne konfiguracje są kalkulowane na
życzenie wg dostępnych opcji, szczegóły:
http://www.haik.pl , gwarancja na urządzenia 24 miesiące)

I. Analizator spalin


Spełnia europejskie wymagania
dyrektywy 2004/22/WE (MID)



Klasa dokładności 0 wg OIML.



Pomiar 4 składników (opcja NOx).



Tryb pomiaru urzędowy i ciągły.



Ergonomiczne wymiary.



Czas rozgrzewania: < 5 minuty. przy
20°C.



Wbudowana drukarka i własny monitor.



Prosta obsługa.



Możliwa współpraca z komputerem i transmisja danych w czasie rzeczywistym.

Wyposażenie:
 analizator spalin
 sonda spalin
 sonda obrotów
 sonda temperatury
 kabel zasilający
 klawiatura
Cena 13.500 zł + VAT
Przy zakupie skupujemy stary, sprawny1 analizator w cenie 3.000 zł + VAT

Kwota do zapłaty po kompensacie

10.500 zł + VAT

Zwrot starych urządzeń musi nastąpić w terminie do 30 dni od sprzedaży nowych!
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Urządzenia niesprawne skupujemy za 50% ceny

Swarzędz, ul. Kórnicka 27
tel 61 8181647

haik@haik.pl

www.haik.pl
obowiązuje od 10/1/2020

II. ANALIZATOR SPALIN Z DYMOMIERZEM
Analizator spalin z pozycji I wzbogacony o dymomierz oraz mobilny wózek
DYMOMIERZ


Urzędowy pomiar nieprzeźroczystości



Tryb ciągły pomiaru i procedura określenia
nieprzeźroczystości odpowiednia dla
warsztatów.



Analiza nieprzeźroczystości z prezentacją
krzywej nieprzeźroczystości.



Przed pomiarem automatyczne zerowanie i
kalibracja.

Wyposażenie:
 analizator spalin
 moduł dymomierza
 sonda spalin
 sonda obrotów benzyna
 sonda temperatury
 kabel zasilający
 klawiatura
 kabel sygnałowy + zasilający
 wózek

Cena 24.900 zł + VAT
Przy zakupie skupujemy stary, sprawny1 analizator z
dymomierzem w cenie 3.500 zł + VAT

Kwota do zapłaty po kompensacie

21.400 zł + VAT

Zwrot starych urządzeń musi nastąpić w terminie do 30 dni od sprzedaży nowych!
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Urządzenia niesprawne skupujemy za 50% ceny

Swarzędz, ul. Kórnicka 27
tel 61 8181647

haik@haik.pl

www.haik.pl
obowiązuje od 10/1/2020

III. ANALIZATOR SPALIN Z DYMOMIERZEM I CZYTNIKIEM
EOBD
Zestaw z pozycji II wzbogacony o czytnik EOBD dla pełnego wykorzystania możliwości
EOBD - Certyfikat ITS nr Z/15/073/18



Tester EOBD/OBDII CAP 4220 zapewnia
niespotykaną wcześniej wygodę, oraz szybkość
badania niezwykle cenną na stacjach kontroli
pojazdów
Wykonanie testu odbywa się jednocześnie lub
zamiennie z analizą spalin.
Wystarczy włożyć wtyk urządzenia do gniazda
OBD i sondę spalin do rury wydechowej
badanego pojazdu aby wykonać pełen test
analizy spalin i/lub EOBD. Niepotrzebne są
tradycyjne sondy temperatury i obrotów, gdyż te informacje przekazuje system
EOBD. Pełen wynik zarówno analizy spalin jak i testu EOBD uzyskujemy na monitorze urządzenia
i co ważne możemy go w każdej chwili wydrukować. Do tych czynności nie potrzebujemy
żadnych dodatkowych urządzeń!!
Dostęp do pomiarów wykonanych przez ECU (RPM, szybkość, ciśnienie, temperatury, …).
Przekazuje te pomiary do analizatora spalin przy analizie spalin lub zadymienia
Dostęp do kodów błędów wprowadzonych do pamięci (wtrysk, test emisji , …).



Inicjowanie i odczyt testów (katalizatora, sondy tlenu, …), kasowanie błędów







Wyposażenie:
 analizator spalin
 moduł dymomierza
 sonda spalin
 sonda obrotów benzyna
 sonda temperatury
 kabel zasilający
 klawiatura
 kabel sygnałowy + zasilający
 wózek
 CAP 4220 RS – czytnik EOBD
Cena 26.600 zł + VAT
Przy zakupie skupujemy stary, sprawny1 analizator z dymomierzem w cenie 4.000 zł + VAT

Kwota do zapłaty po kompensacie

22.600 zł + VAT

Zwrot starych urządzeń musi nastąpić w terminie do 30 dni od sprzedaży nowych!

1

Urządzenia niesprawne skupujemy za 50% ceny

Swarzędz, ul. Kórnicka 27
tel 61 8181647

haik@haik.pl

www.haik.pl
obowiązuje od 10/1/2020

