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LAUNCH X-431 Euro
TAB II 2+1 éves
1.309.000Ft + ÁFA
helyett
1.139.000 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 lehet vele illeszteni, programozni,
speciális funkciókat elérni! Professzionális
megoldás mind amerikai, ázsiai és európai
járművek terén.
Bővebb információért keresse munkatársunkat!

LAUNCH
BST-860
89.000 Ft + ÁFA
helyett
79.000 Ft + ÁFA
Új akkumulátor teszter integrált nyomtatóval 6V,
12V és 24V akkuk tesztelésére.
Gyors és pontos teszt,
szimultán detektálás,
teszt eredmény: jó vagy csere javasolt
beépített hőnyomtató
USB port

LAUNCH
BST 360
36.500 Ft + ÁFA
A LAUNCH BST-360 egy Bluetooth
akkumulátortesztelő, amely
technikusok és végfelhasználók
számára egyaránt alkalmas.

LAUNCH
VSP 600
34.200 Ft + ÁFA
A LAUNCH videoboreszkóp ideális
eszköz videó és képek
megtekintéséhez és rögzítéséhez
járműve nehezen elérhető
területein. 7 mm-es kicsi és
folyadékálló kamerafejjel és
állítható LED-es megvilágítással
rendelkezik.

LAUNCH
TSGUN PRO
99.000 Ft + ÁFA
Az X-431 TSGUN egy professzionális TPMS
modul, beépített TPMS érzékelővel:
aktiválás, olvasás, programozás és tanulási
funkciók.+ 4 db TMPS szenzorral

BOSCH
KTS 560
619.000 Ft + ÁFA
A Bosch KTS sorozatú diagnosztikai
tesztkészülékeinek új generációja az
eddigiek mellett a jövő
Ethernet-alapú jármű-interfészeit is
támogatja.
1 csatornás multimeter, bővített
mérési módszerek, egyidejű
diagnosztika a gyorsabb
kiértékelések támogatására.
Megbízható multiplex működés
Beüzemelési díj: 45.900 Ft + ÁFA
Ajándék Magneti Marelli szervizlámpa!

BOSCH
KTS 590
769.000 Ft + ÁFA
Szonáros mérőkarral, magas
mérési pontossággal,
felhasználóbarát működési
folyamatokkal, speciális felniötvözetekhez is alkalmazható
funkciókkal felszerelt teljesen
automata kerékkiegyensúlyozó
berendezés.
Beüzemelési díj: 53.550 Ft + ÁFA
Ajándék Magneti Marelli
szervizlámpa!

BOSCH
FSA 500
1.199.000 Ft + ÁFA
helyett
1 .099.000 Ft + ÁFA
Az FSA 500 hordozható mérőmodul
belépő szintű megoldás
járműrendszer elemzéshez.
Kompakt, könnyen kezelhető
kivételétől válik a szerelők számára
egyértelmű választásnak a
legfontosabb elektromos és
elektronikus részegység még
alaposabb diagnosztikájához.
Beüzemelési díj: 38.400 Ft + ÁFA

BOSCH
FSA 740
1.699.000 Ft + ÁFA
helyett
1.569.000 Ft + ÁFA
Az FSA 740 mérőmodul, mely
alkalmassá teszi professzionális
műhelyét az elektromos
járműrendszerek gyors és pontos
vizsgálatára, mindent tartalmaz egy
csomagban, egyebek közt a
praktikus műszerkocsit és egy PC
rendszert mindig kéznél.
Beüzemelési díj: 45.900 Ft + ÁFA

BOSCH
FSA 720
1.449.000 Ft + ÁFA
helyett
1.349.000 Ft + ÁFA
Az FSA 720 rendszervizsgáló
berendezés számos mérőkábel
bemenettel van ellátva, az
eredményes, zavartalan
munkavégzés érdekében – nem kell
mérőkábelt cserélgetnie – illetve 10
mérőkábel bemenetével már
felkészülten várja a jövő
méréstechnológiai változásait.
Beüzemelési díj: 45.900 Ft + ÁFA.

BOSCH
FSA műszerkocsi
349.000 Ft + ÁFA
helyett
299.000 Ft + ÁFA
A műszerkocsin elhelyezett eszközök
csak tájékoztató jellegűek. Az ár nem
tartalmazza őket.

BEISSBARTH
MS 630 S V6
1.599.000 Ft + ÁFA
G-vázzal + Tecnoroller NG
segédkarral + Ergo Control
peremlenyomással, billenő
szerelőoszloppal- 2 sebesség
pedálvezérléssel, külső befogás
24′′, 1x230V/50Hz; 8-10 bar
Beüzemelési díj: 45.900 Ft + ÁFA

BEISSBARTH
MT ZERO 6 LCD AWL
1.649.000 Ft + ÁFA

A kerékkiegyensúlyozók új
generációjának első tagja,
kifejezetten intenzív használatra
kifejlesztve.
Felni átmérő 12 – 40/13 – 30′′
(kézi/automatikus).
Mechanikus kerékrögzítéssel,
szonárral a gumiabroncs szélesség
érzékeléséhez és 7′′ LCD
képernyővel.
Beüzemelési díj: 53.900 Ft + ÁFA

BEISSBARTH
MT 837 L
919.000 Ft + ÁFA
Az MT 837 L elektronikus
kerékkiegyensúlyozó kis és közepes
méretű műhelyekhez, melyek minden
típusú személygépkocsit,
motorkerékpárt és könnyű
tehergépjármű kereket szervizeknek.
Felni átmérője 6 – 40 “.
LED digitális kijelző.
Kék színben.
Beüzemelési díj: 45.900 Ft + ÁFA.

BEISSBARTH
MT 837 L
919.000 Ft + ÁFA
Az MT 837 L elektronikus
kerékkiegyensúlyozó kis és közepes
méretű műhelyekhez, melyek minden
típusú személygépkocsit,
motorkerékpárt és könnyű
tehergépjármű kereket szervizeknek.
Felni átmérője 6 – 40 “.
LED digitális kijelző.
Szürke színben.
Beüzemelési díj: 45.900 Ft + ÁFA.

Hella Gutmann
szoftver felzárkóztatási akció!
Aktualizálja most a meglévő régebbi szoftververziójú
mega macs PC műszerét felzárkóztatási díj (139.000,-Ft
+ ÁFA/verzió) nélkül, 1 év szoftverfrissítés 189.000,-Ft +
ÁFA normál áron való előfizetéssel.
Az akció érvényes az 1 év szoftverfrissítés + HGS-Data 1
év előfizetéssel is 289.000,-Ft + ÁFA normál áron.
Az ajánlat 2022.11.11-ig beérkező rendelés esetén
érvényes.

SZAKMAI TRÉNING
1.500.000 Ft + ÁFA vásárlás felett a
szakmai tréning ára
50.000 Ft + ÁFA levásárolható! *
*Más akciókkal össze nem vonható.

ddckft@gmail.com
+3670 364 1500
www.duex.hu
1163 Budapest,
Cziráki u. 26-32.
Az akciók érvényesek: 2022.11.30-ig vagy a készlet erejéig.

