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Hella Gutmann
mega macs X
929.000 Ft + ÁFA
helyett
899.000 Ft + ÁFA
- vezeték nélküli adatátvitel
- CAN FD, DoIP kompatibilis, Cyber Security
Management , PassThru kezelés
- Windows, Android és IOS, Linux
rendszerekhez, böngésző alapú kezelés
- opcionálisan választható szoftvermodulok
- opcionális Hella Gutmann ipari tablet
- opcionális oszcilloszkóp modul 60 V-ig és
nagyfeszültségű mérőrendszer 1000 V-ig az
elektromos és hibrid járművek vizsgálatához

Hella Gutmann
mega macs ONE
569.000 Ft + ÁFA
helyett
549.000 Ft + ÁFA

Diagosztikai interfész,
Bluetooth-os adatátvitel.
1 év szoftverfrissítés és 1 év HGSData online adatbázis használat
(Android rendszeren.)

LAUNCH
X-PROG3
K239.000 Ft + ÁFA
Immobilizer és kulcs
programozó, chip olvasó
készülék.
Lopásgátló azonosítás,
távirányító feltanítás.

LAUNCH
TWC-521
549.000 Ft + ÁFA
A TWC 521 a nagy megbízhatóságát
az erős struktúrának, rugalmas
mechanizmusának, magas
minőségű elektronikai és
pneumatikus részeinek
köszönhetően éri el.
A termék ára nem tartalmazza a
segédkart. Az opcionálisan
vásárolható. Ára: 299.000 Ft + ÁFA.)
Ajándék beüzemeléssel, melynek
értéke 39.500 Ft + ÁFA.

LAUNCH
TWC-621
1.070.000 Ft + ÁFA
A LAUNCH Premium Line TWC-621
NoLever gumiabroncs cserélője a
könnyed munkavégzéshez, minden
típusú gumiabronccsal, különösen a
defekttűrő és alacsony profilú
gumiabroncsokhoz.
Ajándék beüzemeléssel, melynek
értéke 39.500 Ft + ÁFA.

LAUNCH
KWB-521
699.000 Ft + ÁFA
Magas mérési pontossággal,
felhasználóbarát működési
menüvel, speciális felniötvözetekhez is alkalmazható
funkciókkal felszerelt
automata
kerékkiegyensúlyozó
berendezés.
Ajándék beüzemelés, melynek
értéke 39.500 Ft + ÁFA.

LAUNCH
KWB-621
921.000 Ft + ÁFA
Szonáros mérőkarral, magas
mérési pontossággal,
felhasználóbarát működési
folyamatokkal, speciális felniötvözetekhez is alkalmazható
funkciókkal felszerelt teljesen
automata kerékkiegyensúlyozó
berendezés.
Ajándék beüzemelés, melynek
értéke 39.500 Ft + ÁFA.

BOSCH
ADAS
A DAS 3000 S20 berendezés
nagyon pontosan valósítja meg
az elülső radar és a kamera
kalibrálását.
A gyorsbeállításnak, az innovatív
multifunkciós felfogatásnak, a
robusztus, ugyanakkor könnyen
mozgatható kialakításnak,
valamint az állítható céltáblák
széles választékának
köszönhetően a DAS 3000 széles
körben használható az
autójavító műhelyekben.
Ajánlatért keresse kollégáink!

LAUNCH
ADAS

A professzionális diagnosztikai
eszközökkel egyszerűen
elvégezheti a kamera- és
radaralapú ADAS rendszerek
kalibrálását. A LAUNCH
diagnosztikai eszköz ADAS
szoftvere lehetővé teszi, hogy a
kamera kalibrációs paneljeit és
a radar reflektor paneljét a
megfelelő helyzetben keresse
meg, hogy a rendszer
kalibrálása gyorsan és
pontosan elvégezhető legyen.
Ajánlatért keresse kollégáink!

KARBANTARTÁS
Készítse fel kerékszerelő és kerékkiegyensúlyozó
gépeit az őszi szezonra!
Kérjen ajánlatot karbantartásra és kalibrálásra a
ddckft@gmail.com e-mail címen.

ddckft@gmail.com
+3670 364 1500
www.duex.hu
1163 Budapest,
Cziráki u. 26-32.
Az akciók érvényesek: 2022.09.30-ig vagy a készlet erejéig.

