AKCIÓS
TERMÉKKATALÓGUS
ÁPRILIS

LAUNCH
X-431 EURO TURBO
469.000 Ft + ÁFA
Az Android 9 rendszeren
alapuló X-431 EURO TURBO
egy új, 8 hüvelykes
járműdiagnosztikai eszköz,
amelyet a Launch fejlesztett ki.
Átadja a Launch diagnosztikai
technológiai előnyeit, mint
például a széles autómodelllefedettséget, az erőteljes
tesztfunkciót, a bőséges
speciális funkciókat és a
pontos tesztadatokat.
Ajándék Launch VSP-600
videoscope 34.200 Ft + ÁFA
értékben!

LAUNCH
X-431 EURO PRO 5 1+1
699.000 Ft + ÁFA
A Launch legújabb fejlesztése:
Launch X431 Euro Pro5 – a Launch
vezetett diagnosztikai funkciójával,
HaynesPro alapokon.
Intelligens diagnosztika és cloud
diagnosztika most először, amely
még hatékonyabbá teszi a munkát.
Minden Launch technológiai
előnnyel, széles autómodell
lefedettséggel, pontos
mérésdiagnosztikával, speciális
funkciókkal.
Az új dizájn több védelmet nyújt és
felhasználóbarátabb.
Ajándék Launch X-431 TSGUN PRO
99.000 Ft + ÁFA értékben!

LAUNCH X-431 Euro TAB II
999.000 Ft + ÁFA
A műszer 90+ százalékos lefedettséget nyújt
az itthoni utakon előforduló járművek
esetében. Sok más diagnosztikával
ellentétben a Launch műszereitől a
hibakódok olvasásán, törlésén, élő adatoknál
sokkal mélyebbre nyúló diagnosztikai
megoldást kapunk! Gyári szinten tudunk vele
illeszteni, programozni, speciális funkciókat
elérni! Professzionális megoldás mind
amerikai, ázsiai és európai járművek terén.
A koffer tartalma:
– 4 GHz-es, nyolc magos processzorral
ellátott, 64 GB belső memóriával (ami
bővíthető), Android 7.1 operációs rendszerrel
szerelt táblagép.
– Smart Box csatlakozó (WI-FI-vel és
Bluetooth-al)
– Gyártóspecifikus, OBDII előtti csatlakozók
(Benz, Sprinter, Ssangyong, Fiat, Audi,
Mitsubishi, Hyundai, BMW, stb.)
-ADAS funkció
-Vezérlőegység szoftver frissítés
-12 hónap szoftverelőfizetés, a szoftver a
frissítési periódus lejárta után sem áll meg!
-Jegyzőkönyvek készítése, személyre szabása,
azonnali elküldése emailen keresztül, vagy
nyomtatás hálózati nyomtatóra.
Ajándék Launch X-431 TSGUN PRO
99.000 Ft + ÁFA értékben!

LAUNCH frissítés
Frissítőkártya 12 hó
180.000 Ft + ÁFA

ROBINAIR
ACM3000YF BABYCOOL
849.000 Ft + ÁFA
A méltán népszerű “babycool”
modell YF hűtőközeghez
használatos változata beépített
nyomtatóval!
Automatikus szervizfolyamat.
Egyetlen szervizfolyamat
választható.
Olaj befecskendező palack.
Beágyazott jármű adatbázis.
A nem kondenzálódó gáz
automatikus kiürítése.
Egyszerű belső szűrő karbantartás
Hozzáférhető vákuumszivattyú a
könnyű olajcseréhez.
Ajándék beüzemeléssel, melynek
értéke 30.000 Ft + ÁFA.

ROBINAIR
AC690 PRO
949.000 Ft + ÁFA
Teljesen automatikus klímatöltő
szervizegység R134a-hoz.
Üzemmód: Teljesen automata
Helyreállítási hatékonyság: > 95%
Ajándék beüzemeléssel, melynek
értéke 53.550 Ft + ÁFA.

BOSCH
ACS 663
1.399.000 Ft + ÁFA
Teljesen automatikus működésű
berendezés R1234yf hűtőközeghez.
Előkészítve a hibridjárművek A/C
rendszereinek karbantartására.
99% visszanyerési hányad
(Deep Recovery).
Kétlépcsős vákuumszivattyú 170
l/min kapacitással.
PAG/POE olajbefecskendezés.
Ajándék beüzemeléssel, melynek
értéke 53.550 Ft + ÁFA.

BEISSBARTH
MS 630 S IT
1.199.000 Ft + ÁFA
Robusztus mechanizmus hegesztett
lefejtővel.
Bővített munkaterület a gumiabroncs
és a szerelőfej között.
Helytakarékos: 50 mm -rel kisebb,
mint a hasonló gépek.
Szervizbarát: levehető pedálrendszer
az egyszerű karbantartás érdekében.
Rugalmasan bővíthető kerékemelővel
a még jobb ergonómia érdekében.
Belső rögzítés acélfelnikhez a
műanyag védőburkolat eltávolítása
nélkül.
Önközpontosító négypofás tokmány.
Állítható gumiabroncs paszta tartó.
Automatikus kerékkioldó
függőlegesen és vízszintesen.
Ajándék beüzemelés, melynek értéke
45.900 Ft + ÁFA.

TECHNOLUX
2019/K/Y
119.000 Ft + ÁFA
Fényszóró állító.
Tükrös.
Kerekeken guruló állvánnyal.
Ajándék beüzemelés, melynek
értéke 22.500 Ft + ÁFA.

BEISSBARTH
MLD 815
1.250.000 Ft + ÁFA
Minden jelenleg használt
fényszórótípushoz (LED-es is).
10 méteres hatótávolság, +/- 1cm-es
pontossággal.
Érintős kijelző, élő megjelenítésl
Ajándék beüzemelés, melynek
értéke 22.500 Ft + ÁFA.

BEISSBARTH
MT 837 L
779.000 Ft + ÁFA
Az MT 837 L kis- és közepes méretű
üzleteknek szól, amelyek minden típusú
személy-gépkocsit, motorkerékpárt és
könnyű tehergépjármű kereket
szervizelnek.
Az új “L” sorozat alapfelszereltsége:
Lézersor
Rendkívül gyors ciklusidő
Belső LED lámpa
Új belső adatkar
Új, ergonomikus fékpedál
Pontos lézeres pontosság
Ajándék beüzemelés, melynek
értéke 45.900 Ft + ÁFA.

BEISSBARTH
MT 857 L
1.099.000 Ft + ÁFA
Elektronikus kerékkiegyensúlyozó
személygépkocsikhoz LEDkijelzővel, belső
mérőkarral, belső világítással,
lézer jelölővel 6 óránál.
Ezen berendezések olyan
szervizeket céloznak meg,
amelyek közepes-nagy
volumenű kerékjavítást végeznek
bármilyen típusú autón,
motorkerékpáron
és könnyű tehergépkocsi kerekén.
Ajándék beüzemelés, melynek
értéke 45.900 Ft + ÁFA.

LAUNCH
X-861
2.249.000 Ft + ÁFA
A kamerák automatikusan
befogják a célpontot.
Autó emelési magassága:
0-1800 mm.
Kicsomagolás után kalibráció
nem szükséges.
Megbízható, rendszeresen
frissített adatbázis.
Kiválóan precíz, és folyamatosan
fejlesztett mérési mechanizmus
3D/2D interfész szabad cseréje.
Hang- és animáció alapú
használati útmutató.
A célpontoknak sem vezetékes
csatlakoztatásra, sem áramellátásra
nincs szükségük.
Az ergonomikus kerékfelfogók a felnik
védelmére és a könnyű használatra
lettek tervezve.

BEISSBARTH
ML33 3D
2.299.000 Ft + ÁFA
Belépő szintű 3D futóműállító
megoldás általános
javítóműhelyekhez.
Gyors és egyszerű beállítás 2 perc
alatt.
Erősen ajánlott aknán való
használatra, de könnyen
használható 4 oszlopos, ollós
emelőgépeken is.
Manuálisan állítható
kameranyaláb – ideális aknán
történő beállításához.
Ajándék beüzemelés, melynek
értéke 100.000 Ft + ÁFA.

BEISSBARTH
ML35 3D
2.899.000 Ft + ÁFA
3D futóműállító megoldás
általános javítóműhelyekhez.
Gyors és egyszerű beállítás
2 perc alatt.
Használható 4 oszlopos, ollós
emelőgépeken, valamint aknán
és tesztpályákon.
A lift minden oldala elérhető.
A céltáblák automatikus
követése időt takarít meg az
emeléskor és leengedésekor.
Ajándék beüzemelés, melynek
értke 100.000 Ft + ÁFA.

LAUNCH
TWC-521
499.000 Ft + ÁFA
A TWC 521 a nagy
megbízhatóságát az erős
struktúrának, rugalmas
mechanizmusának, magas
minőségű elektronikai és
pneumatikus részeinek
köszönhetően éri el. A Multijoint segédkarral könnyű és
biztonságos a kerékszerelés.
TWC-521 + segédkar:
699 000 Ft + ÁFA
TWC-621 + segédkar:
849 000 Ft + ÁFA
Ajándék beüzemelés, melynek
értéke 39.500 Ft + ÁFA.

LAUNCH
KWB-521
599.000 Ft + ÁFA
Magas mérési pontossággal,
felhasználóbarát működési
folyamatokkal, speciális felniötvözetekhez is alkalmazható
funkciókkal felszerelt full
automata kerékkiegyensúlyozó
berendezés.
Launch - KWB-621:
799 000 Ft + ÁFA
Ajándék beüzemelés, melynek
értéke 39.500 Ft + ÁFA.

ddckft@gmail.com
+3620 255 9413
+3630 343 3494
www.duex.hu
1163 Budapest,
Cziráki u. 26-32.
Az akciók érvényesek: 2022.04.30-ig vagy a készlet erejéig.

