
Barmaun Company

Garage equepment

since 1999

شرکت بازرگانى بارمان
تعمیرگاهى  تجهیزات 

از 1378

021-88834080 021-88304346 Barmun.trading@gmail.com

خیابان کریم خان، خیابان خردمند جنوبى ساختمان شماره 2

www.barmaun.com Barmaun.trading

Made In Italy

 دستگاه تعویض روغن گیربکس اتوماتیک
AUTOMATIC TRANSMISSION FLUID EXCHANGER
Model:Speed1000 

مورد استفاده: تعویض روغن گیربکس هاى اتوماتیک
CVT و   AL4 ، (دو کالچه) DCT ،(معمولى) AT کاربرد: براى انواع گیربکس            

 تذکر مهم: لطفا توجه شود رنگ روغن داخل گیربکس اتوماتیک  معرف نوع و گرید روغن
مصرفى مى باشد و حتما بایستى  روغن جدید هم رنگ روغن داخل گیربکس باشد

ویژگى منحصر به فرد محصول:
  تعویض تمام اتوماتیک روغن انواع گیربکس اتوماتیک با کاربرى آسان و انجام تمامى مراحل عملیات توسط یک اپراتور

  مجهز به صفحه نمایشگر LCD ایتالیایى
قابلیت تشخیص دور انواع گیربکس هاى اتوماتیک

پمپ هوشمند  دور متغیر 12 ولت با قابلیت کارکرد با باطرى خودرو
   پمپ فشار قوى استنلس استیل براى انتقال 5.5 لیتر روغن در دقیقه

قابلیت انتقال روغن با 9 بار فشار عملیاتى، مناسب کلیه گیربکس ها و انواع روغن گیربکس با گرانروى مختلف
 داراى دو فیلتر انحصارى استنلس استیل(Stainless Steel)  10 میکرون که به تناسب جهت چرخش روغن وارد مدار

 عملیات مى شوند

مجهز به پرینتر جهت ارائه جزئیات عملیات تعویض روغن به مشترى 
 مجهز به ترازوى دقیق با دقت 0.1 گرم  (مطابق با استاندارد هاى اروپا) که موجب جلوگیرى از آسیب هاى وارده به

 گیربکس در اثر کمبود یا مازاد روغن  مى باشد

 عدم آسیب رسانى به انواع گیربکس به واسطه قدرت پمپ ویژه انتقال روغن رفت و برگشت دستگاه.

داراى منو عملیات تمام اتوماتیک و دستى و همچنین منوى مخصوص  براى تنظیم سطح روغن گیربکس یا (level کردن)
جعبه ى لوازم جانبى یا کیت کامل کانکتور ها براساس استاندارد هاى اروپا (کوپلینگ هیدرولیکى فشار باال)

مجهز به سوپاپ یک طرفه ایتالیایى جهت جلوگیرى از برگشت روغن از گیربکس به مخزن روغن دستگاه
شیلنگ هاى فشارقوى با اتصال کوپلینگ هیدرولیکى که داراى خصوصیات انتقال فشار کامل و 100% مى باشد.

تشخیص ورودى و خروجى به صورت تمام اتوماتیک على رغم اشتباه اپراتور در نصب شیلنگ ها 

گارانتىاصالت محصول نصب و راه اندازى

24
hours

پشتیبانى و مشاوره خدمات پس از فروشآموزش


