
WYPOSAŻENIE
DLA WARSZTATÓW



MAHLE TECHPRO
NAJSZYBSZA DIAGNOSTYKA NA RYNKU

GOTOWY DO PRACY PO OKOŁO 7 SEKUNDACH 
OD WŁĄCZENIA DO 10 RAZY SZYBCIEJ OD 
KONKURENCYJNYCH URZĄDZEŃ

Uniwersalny tester elektorniki pojazdowej. Tester oferuje 
zaawansowane funkcje diagnostyki kierowanej oraz 
narzędzia do programowania i kalibracji sterowników.

MAHLE to światowy lider w branży motoryzacyjnej. 
MAHLE posiada ponad szesnastoletnie doświad-
czenie w segmencie narzędzi diagnostycznych oraz 
może pochwalić się sprzedażą przekraczającą 50 
tys. testerów.

Smart cases
Zweryfikowane procedury 
napraw i rozwiązywania prob-
lemów, które nie występują 
w oficjalnych biuletynach 
producentów. Oparte o bazę



ZAAWANSOWANA
DIAGNOSTYKA

Pokrycie 90% pojazdów z rynku EU

• Stałe aktualizacje online
• Kodowanie sterowników
• Baza procedur 

diagnostycznych
• Schematy elektryczne
• Rysunki techniczne
• Baza TecDoc
• PASS-THRU (opcja)

INTUICYJNA
SZYBKA PRACA

Sterowniki pojazdu zgrupowane w cz-
terech sekcjach w formie intuicyjnego 
drzewa kategorii:

• układ napędowy
• nadwozie
• podwozie
• systemy pomocnicze

Każda z głównych kategorii może zos-
tać rozwinięta na podkategorie, gdzie 
widoczne są sterowniki i statusy błędów.



TECHPRO® BT

Interfejs plus dedykowany przemysłowy 
 tabletem 10,1” zaprojektowany do pracy w warsztacie

FCA (Fiat Chrysler Automobiles) wprowadził 
ochronę interfejsu OBD przed nieautory-
zowanym dostępem (możliwy odczyt, 
zabroniony zapis). Umowa Mahle z FCA 
zapewnia użytkownikom diagnostyki 
Mahle TechPRO

Dostęp do funkcji kodowania 
sterowników w pojazach FCA.

Interfejs diagnostyczny OBD obsługiwany z 
poziomu aplikacji Android, iOS, Windows

TechPRO automatycznie rozpoznaje pojazd i zapewnia 
natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji 
niezbędnych w trakcie profesjonalnej naprawy. Posiada 
pokrycie ponad 90% pojazdów występujących na rynku EU.

TechPRO na podstawie kodów błędów sugeruje 
procedury diagnostyczne krok po kroku z rysunkami 
technicznymi i schematami okablowania. Szybko 
zidentyfikujesz przyczynę występowania błędu.

TechPRO oferuje kodowanie sterowników i adaptację 
elementów wykonawczych. Opcja pracy w trybie 
PassThru zapewnia bezpośredni dostęp do wszystkich 
funkcji diagnostycznych, serwisowych i przeglądowych, 
które do niedawna zarezerwowane były tylko dla ASO.

TechPRO zapamiętuje wyniki prowadzonych diagnoz. 
Łatwo porównać diagnozy historyczne z aktualnymi. 
Raz zapamiętany w TechPRO pojazd, przy kolejnym 
podłączeniu zostanie rozpoznawany jeszcze szybciej.

Raporty z diagnostyki można archiwizować w po-
jemnej pamięci wewnętrznej urządzenia, przesłać 
po WIFI do zewnętrznego komputera, wysłać 
emailem lub wydrukować na drukarce sieciowej.

TECHPRO® SMART



Funkcje specjalne PUK: od-
czytanie w wybranych pojazdach 
kodu immobilizera (klonowanie 
jednostki sterującej, immobiliz-
era, BSI itp.).

BODY SPECIALIST:  kopiowanie 
pamięci komputera i wgranie na 
inny (również używany).

MERCEDES SPECIALIST: 
kopiowanie pamięci sterownika 
deski rozdzielczej i wgranie do 
innego sterownika

OBSŁUGIWANE
PROTOKOŁY

• ISO 14230 (ISO 9141-2) 
• ISO 11519 – J1850 PWM
• ISO 11519 – J1850 VPW
• ISO 11898-2 – High-speed CAN bus
• ISO 11898-3 – Low-speed CAN bus 
• SAE J2411 – Single-wire CAN bus

TOW BAR: automatyczna kon-
figuracja haka holowniczego 3 
kliknięciami

Security Gateway dla pojazdów 
z grupy FCA oraz Mercedes

ADAS: Kalibracja systemów (po 
sparowaniu z Tech Pro Digital 
ADAS)

PassTHRU



MAHLE ARCTICPRO ACX
STACJE DO SERWISOWANIA 
KLIMATYZACJI

Do serwisowania pojazdów hybrydowych i elektrycznych, 
osobowych, ciężarowych, maszyn budowlanych, rolniczych.

Duży, widoczny z daleka wskaźnik 
statusu pracy oraz wygodny, do-
tykowy wyświetlacz 7”

Gotowe do pracy z olejem typu POE 

stosowanym w sprężarkach pjazdów  hybry-

dowych i elektrycznych. Olej POE  w modelach 

ArcticPRO® serii x20 dostępny  jako opcja. Modele 

ArcticPRO® serii x80 posiadają dwa 

niezależne układy olejowe z odd-

zielnymi pojemnikami na PAG i POE.

E3 CONNECT - EKOLOGICZNE

E3 PUMP - EKONOMICZNE

E3 FILL - EFEKTYWNE

CERTYFIKAT EGEA: Pełna 

zgodność z certyfikacją EGEA 

dla stacji ArcticPRO MAHLE 

z czynnikiem R1234yf.

które mogą więcej...

ACX Manager: program do 
archiwizacji realizowanych 

czynności oraz raportów, centralne-
go zarządzania urządzeniami, zdal-
nego serwisu, oraz aktualizacji opro-
gramowania on-line.



SPECYFIKACJA ArcticPro ACX x10 ArcticPro ACX x20 ArcticPro ACX x50 ArcticPro ACX x80

Czynnik 
R134A (ACX 310) R1234yf (ACX 

410)
R134A (ACX 320) 

R1234yf (ACX 420)
R134A (ACX 350) 

R1234yf (ACX 450)
R134A (ACX 380) 

R1234yf (ACX 480)

Opcja konwersji na R1234yf nie TAK (ACX 320) TAK (ACX 350) TAK (ACX 380)

Opcja konwersji na R513a nie TAK (ACX 320) TAK (ACX 350) TAK (ACX 380)

Poziom próżni HPV 0.02 mbar HPV 0.02 mbar HPV 0.02 mbar HPV 0.02 mbar

Zbiornik czynnika chłodniczego 12 L 12 L 20 L 20 L

kompresor 8 cc 14 cc 14 cc 14 cc

Pojemność filtro-osuszacza 75 kg 100 kg 150 kg 150 kg

Odzysk czynnika >95% >95% >95% >95%

Czujniki ciśnienia LP LP Butla wewnętrzna, LP, HP Butla wewnętrzna, LP, HP

 Butelki oleju  

2  
olej zużyty,

olej PAG 
lub opcjonalnie POE

2  
olej zużyty,  

olej PAG   
lub opcjonalnie POE

3  
olej zużyty,  

olej PAG lub POE,  
UV

4  
olej zużyty,  

olej PAG, olej POE,  
UV

Hermetyczne butelki na olej --- opcja TAK TAK

Wagi oleju 0 1 2  
(olej świeży, olej używany)

4  
(POE, PAG, olej używany, UV)

Temperatura pracy 10°C do 50°C 10°C do 50°C 10°C do 50°C 10°C do 50°C

Zasilanie 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W 230 V, 50 Hz, 800 W

Długość węży serwisowych 3 m (opcja:  6 m) 4.5 m (opcja:  7.5 m) 4.5 m (opcja:  7.5 m) 4.5 m (opcja: 7.5 m)

Wyświetlacz B/W 35x200 px 7" dotykowy kolor TFT 7" dotykowy kolor TFT 7" dotykowy kolor TFT

Drukarka opcja opcja opcja TAK

Wi-Fi NIE TAK TAK TAK

Bluetooth NIE TAK TAK TAK

Certyfikacje CE, PED CE, PED CE, PED CE, PED

pozbywanie się gazów 
niekondensowalnych (powiatrza)

Automatyczne (ACX 410)  Manu-
alne (ACX 310)

Automatyczne W pełni automatyczne W pełni automatyczne

Automatyczny odzysk i podawanie 
czynnika chłodniczego

TAK TAK TAK TAK

Automatyczny odzysk oleju sprężarki  TAK  TAK  TAK  TAK

Automatyczny wtrysk barwnika UV NIE NIE TAK TAK

Analizator czynnika chłodniczego opcja opcja opcja opcja

Kompatybilność z pojazdami hybry-
dowymi

opcja opcja TAK TAK

Baza pojazdów osobowych  TAK  TAK  TAK  TAK

Baza maszyn rolniczych  
i budowlanych

opcja opcja opcja opcja

Test szczelności układu azotem 
opcja z wykorzystaniem dodat-

kowego zestawu
opcja z wykorzystaniem dodat-

kowego zestawu
opcja aktywowana w opro-

gramowaniu  
TAK   TAK 

Test szczelności układu  mieszanką 
azotu i wodoru

opcja z wykorzystaniem dodat-
kowego zestawu

opcja z wykorzystaniem dodat-
kowego zestawu

opcja opcja

Łączność ASA poprzez PC NIE opcja opcja opcja

Diagnostyka układu klimatyzacji, 
wymagany interfejs TechPRO SMART

NIE NIE opcja opcja



E3 CONNECT
Do 99% odzysku czynnika 
chłodniczego.

Po podłączenie szyb-
kozłączki E3, przed ot-
warciem zaworu w porcie 
serwisowym, z przewodów 
odsysane jest powietrze.

Przed odłączeniem szy-
bkozłączki E3, po zam-
knięciu zaworu w portcie 
serwisowym, z przewodów 
odsysany jest czynnik.

Test szczelności. Po zamknięciu zaworu  
w porcie serwisowym, przed odłączeniem 
szybkozłączki E3, MAHLE ArcticPro przez 30 
sek. sprawdza, czy w przewodach nie wzrasta 
ciśnienie. Wzrost ciśnienia wskazuje 
na nieszczelny zawór.

E3 FILL 

Pewność po-
p r a w n e g o 

napełnienia układu klimatyzacji 
niezależnie od temperatury 
otoczenia.

Stacja Mahle ArcticPRO® w 
sytuacji wyrównania ciśnień 
pomiędzy układem klimatyzacji 
a butlą z czynnikiem au-
tomatycznie obniża ciśnienie 
i temperaturę w układzie 
AC pojazdu przez odzysk 
czynnika w fazie gazowej 
wężem niskiego ciśnienia.

W efekcie następuje dopełnienie 
układu czynnikiem w fazie 
ciekłej wężem wysokiego 
ciśnienia.

E3 PUMP

Opatentowana tech-
nologia oczyszczania oleju 
wydłuża okresy pracy pompy 
pomiędzy wymianami oleju 
nawet do 1000 godzin. 

Długie okresy pomiędzy wy-
mianami oleju i przegladami 
serwisowymi przekładają się 
na niższe koszty eksploatacji 
maszyny, mniej przestojów 
w pracy oraz redukcję zaniec-
zyszczeń przekazywanych do 
utylizacji.

Archiwizacja i dru-
kowanie raportów na 
dowolnej drukarce

Podłączenie stacji ArcticPRO® 
ACX do lokalnej sieci Wi-Fi 
umożliwia drukowanie raportów 
na drukarce podpietej do kom-
putera z NexusPrint lub drukarce 
sieciowej.

Aktualizacje 
online

Stacja MAHLE ArcticPRO ACX 
po podłączeniu do Internetu 
poprzez WiFi automatycznie 
aktualizuje bazę obsługiwan-
ych pojazdów, firmware oraz 
pozwala na zdalny dostęp 
przez autoryzowany serwis.

Diagnostyka OBD
Po sparowaniu przez Bluetooth stacji MAHLE 
ArcticPRO® ACX z interfejsem diagnostycznym 
MAHLE TechPro SMART w menu dotykowego ekranu 
stacji ArcticPRO® ACX pojawia się dodatkowa 

funkcja diagnostyki układu klimatyzacji. 
Operator otrzymuje dostęp do kodów błędów i 
funkcji serwisowych bezpośrednio na ekranie 
ArcticPRO® ACX.



ZDALNY MONITORING
PARAMETRÓW PRACY

Operator może podejrzeć bieżące parametry pracy stacji z dowolnego 
miejsca w warsztacie na ekranie telefonu/tabletu z iOS/Android.

Widoczny z daleka duży wskaźnik statusu pracy. Operator widzi czy 
urządzenie zakończyło serwis klimatyzacji.
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Pompa HPV (High Perfor-
mance Vacuum).P

ompa o bardzo wysokiej szczel-
ności. Wytwarza podciśnienie rzędu 0,02 
mbar (do 150 razy efektywniejsze w porówna-
niu z pompami wydajnościowymi). Ciśnienie 
0,02 mbar w pompach wysokoszczelnych 
zapewnia do 50% szybsze i efektywniejsze 
osuszenie układu. Przy temperaturze -20°C, 
w pompach wydajnościowych woda wciąż 
jest wodą, w pompach HPV została już dawno 
odparowana.

Poinformuj klienta o zakończonym serwisie.
Wyślij SMS bezpośrednio z urządzenia

POWIADOMIENIA SMS



UNIWERSALNA
NAJSZYBSZA
KALIBRACJA ADAS
NA RYNKU

Z REWOLUCYJNĄ TECHNOLOGIĄ TARGET LESS KORZYŚCI TARGETLESS

Kalibracja zajmuje do 5 min
obsługa przez 1 osobę

• STAŁE AKTUALIZACJE BAZY OBSŁUGI-
WANYCH POJAZDÓW

• SKALIBRUJESZ SAMOCHODY, KTÓRE 
POJAWIĄ SIĘ NA RYNKU

Technologia TargetLess zastępuje tradycyjne 
panele do kalibracji jednym panelem LCD 4K, 
na którym wyświetlane są plansze kalibracyjne 
w zależności od marki i typu pojazdu.

Cyfrowe plansze kalibracyjne pobierane z ser-
werów MAHLE są zawsze zgodne z obecnym 
lub przyszłym protokołem kalibracji.

• Oszczędność czasu do 80% w porównaniu 
z tradycyjnymi urządzeniami.

• Oszczędność miejsca w warsztacie (25 
m² vs. 50 m²).

• Brak kosztów zakupu i magazynowania 
paneli.

• Aktualizowana on-line baza cyfrowych 
paneli kalibracyjnych. Aktualizacje umożli-
wią kalibrację pojazdów które dopiero 
wejdą na rynek.

• 100% zgodności ze specyfikacjami pro-
ducentów pojazdów.

• Precyzyjne wyniki.

• TV 65” 4K



CYFROWA KOMPENSACJA USTWIENIA PANELU WZGLĘDEM POJAZDU

PROSTA PROCEDURA KALIBRACJI DO 5 MIN

Jedyne na rynku urządzenie do kali-
bracji ADAS w którym zamiast wielu 
paneli kalibracyjnych zastosowano 
jeden cyfrowy wyświetlacz, na którym 
wyświetlane są plansze w zależności 
od marki i modelu pojazdu.

Wybierz w menu TechPro 
model pojazdu który chcesz 
skalibrować.

Załóż cele na przednie koła.

Ustaw urządzenie przed 
pojazdem.

Ustaw elektrycznie podno-
szony panel LCD na wysokości 
podanej w instrukcji TechPro.

Uruchom kalibrację w TechPro. 
proces kalibracji zakończy 
się po kilku min.

Wyceluj laserowymi 
dalmierzami w założone 
na kołach cele i wprowadź w 
menu TechPro wskazania 
dalmierzy.

TechPro DIGITAL ADAS cyfrowo 
koryguje wyświetlaną planszę w 
celu kompensacji niedokładnego 
ustawienia odległości od pojazdu 
oraz odchylenia od osi pojazdu.

Cyfrowa technologia MAHLE TechPRO Digital ADAS 
gwarantuje wysoką precyzję kalibracji, zgodną w 
100% ze specyfikacją producentów, oraz znaczne 
oszczędności. 

Kilkukrotne skrócenie czasu potrzebnego na prze-
prowadzenie kalibracji zwiększa konkurencyjność. 
Skalibrujesz większą ilość pojazdów, praktycznie 
wszystkich marek, bez ponoszenia dodatkowych 
nakładów finansowych. 

Dodatkową korzyścią jest pozbycie się dużych  
i podatnych na uszkodzenia paneli kalibracyjnych 
oraz problemów z ich magazynowaniem.

Cyfrowa korekcja wyświetlanych plansz 
kalibrujących eliminuje czasochłonne 
precyzyjne ustawienie paneli  w od-
powiedniej pozycji względem pojazdu 
i kilkukrotnie skraca czas obsługi, w 
porównaniu z konwencjonalnymi sys-
temami do kalibracji ADAS.

Urządzenia do kalibracji ADAS 
wymagają czasochłonnego ust-
awienia paneli kalibracyjnych w 
odpowiedniej odległości oraz 
dokładnie wzgledem osi pojazdu.

Uniwersalny cyfrowy wyświetlacz 
zapewnia realne oszczędności. Nie 
musisz dokupywać paneli kalibracyjnych 
do kolejnych marek/modeli pojazdów. 
Wszystkie panele są zapisane w bazie 
danych lub w przypadku pojawienia się 
nowych modeli, zostaną zaktualizowane.

WYSTARCZY POMIESZCZENIE O POWIERZCHNI 25 M2. 
URZĄDZENIE AUTOMATYCZNIE

SYMULUJE ZMIANĘ ODLEGŁOŚCI OD POJAZDU, ZMINIEJSZA-
JĄC ROZMIAR WYŚWIETLANEJ PLANSZY KALIBRACYJNEJ.
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Kamera 1 Laser
Czujniki
najazdu

Kamera 2

RAVAGLIOLI TYRE PROFILER
BEZOBSŁUGOWA
KOMPLEKSOWA
DIAGNOSTYKA OPON

Tyre Profiler przeznaczony jest dla stacji 
obsługi pojazdów, serwisów ogumienia i 
warsztatów samochodowych. Bezobsługowo 
diagnozuje opony pojazdów odwiedzających 
warsztat.

Pomiar dokonywany jest automatycznie 
w momencie przejazdu przez urządzenie.

Raport z pomiaru dostepny zanim 
klient wysiądzie z samochodu.

Przedstaw klientowi odwiedza-
jącemu warsztat kompleksową 
informację o stanie ogumienia.

Zyskasz zamówienia na sprzedaż i 
wymianę opon oraz ustawianie 
geometrii.

Optymalne rozwiązanie
na recepcję ASO

Tyre Profiler jest urządzeniem o 
dużym potencjale biznesowm.
Diagnoza opon odbywa się au-
tomatycznie, nie wymaga obsługi 
przez pracownika.

Pomiar na podstawie 
skanu laserem oraz 
obrazu z kamer.

Automatyczny sprzedawca opon i ustawiania geometrii

Wydruk raportu po kilku sekundachsprzedawca
opon  i ustawiania geometrii

Raport dostępny w kilka sekund informuje o:

• Stanie bieżnika

• Drodze hamowania na mokrej nawierzchni

• Problemach z geometrią

• Potrzebie zamiany opon z osi przedniej na tylną

ZOBACZ, JAK

Jednorazowa inwestycja
Automatyczna diagnoza opon 
w każdym pojeździe



Kompletna informacja
o kondycji opony

System automatycznej
ewidencji pojazdów

Tyre Profiler jest urządzeniem do be-
zobsługowej diagnostyki pojazdu. 
Sygnalizuje możliwość wystąpienia po-
tencjalnych problemów, zanim się ujawnią.

Wizualizacja wartości średniej, maksymalnej
i minimalnej głebokości bieżnika.

Urządzenie umożliwia re-
jestrację  i rozpoznawanie nu-
merów tablic rejestracyjnych 
pojazdów odwiedzających warsztat

Automatycznie generowana lista 
klientów na podstawie rozpoznanych 
tablic rejestracyjnych

Dostęp za pośrednictwem
strony WWW Zdjęcie tablic przy raporcie  o stanie 

ogumienia

Funkcja ZOOM

Opcjonalna kamera rozpoznaje tablice 
rejestracyjnye pojazdów odwiedzają-
cych warsztat.

Kamera razem z oprogramowaniem 
przeznaczona jest do automatycznej 
ewidencji pojazdów odwiedzających 
warsztat.

semafor
swietlny

kamera
do tablic
rejestracyjnych

Opcje montażu

Akcesoria dodatkowe

w posadzce na posadzce

samodzielne
urządzenie



BEZŁYŻKOWY MONTAŻ / DEMONTAŻ
DO NOWOCZESNYCH OPON 
NISKOPROFILOWYCH

TRADYCYJNA ŁYŻKA ODPARZAJĄCA 
DO SZYBKIEGO
DEMONTAŻU OPON TRADYCYJNYCH

quickLOK™
WiFi

powerMONT™

Rekomendowana warsztatom samo-
chodowym o dużym natężeniu pracy 
oraz serwisom samochodowym sieci 
dealerskich, które chcą zapewnić 
najwyższy poziom usług.

Monty 8800 łączy szybkość trady-
cyjnej montażownicy wyposażonej w 
tradycyjną łyżkę odparzającą z precyzją 
i bezpieczeństwem, które zapewnia 
cyfrowe sterowanie głowicami mon-
tażowymi i dyskami odparzającymi.

PNEUMATYCZNY PODNOŚNIK DO KÓŁ INFLATOR STEROWANY PEDAŁEM LUSTRO 
LUB ZINTEGROWANA KAMERA DO KONTROLI SPODU OPONY CERTYFIKAT WDK 
OBSŁUGA FELG O ŚREDNICY 12-30”

Uchwyt mocujący z 
WiFi. Możesz sterować 

elektromechanicznym zaciskiem koła 
za pomocą modułu WiFi znajdującym 
się w uchwycie.

Bezłyżkowy system montażu/
demontażu. Palec montażowy 
automatycznie ściąga stopke 
opony utrzymując stałą odległość 
od rantu felgi chroniąc przed 
uszkodzeniem

INNOWACYJNY SYSTEM ESBD 
Elektronicznie synchronizowane 
dyski (dolny i górny) precyzyjnie 
odparzają stopkę opony. Do 
trudnych opon typu Run Flat 
Tyre i UHP

ŁYŻKA ODPARZAJĄCA do 
szybkiego demontażu trad-
ycyjnych opon.

Intuicyjny
panel
sterowania

MONTAŻOWNICA
HOFMANN MONTY 8800

sƒ¶•ƒ¥



Doświadczony operator redukuje 
naprężenia opony, zmniejszając prędkość 
obrotową stołu. Brak doświadczenia 
często kończy się uszkodzeniem opony. 

Technologia SmartSpeed chroni przed 
uszkodzeniem. Urządzenie na pod-
stawie momentu obrotowego silnika 
wykrywa nadmierne naprężenia. 

Kiedy opór przekroczy 1200 Nm, 
prędkość obrotu stału montażowego 
zostaje automatycznie zmniejszona. 

Automatyczny dobór prędkości obrotowej 
stołu w zależności od chwilowego 
naprężenia opony zwiększa szyb-
kość pracy. Montaż zawsze odbywa 
się z maksymalną prędkością do 20 
obrotów na minutę.

Profesjonalna, w pełni automatyczna montażownica HOFMANN 
Monty 8800 przeznaczona jest do montażu/ demontażu każdego typu 
opon kół samochodów osobowych, SUV, terenowych i dostawczych.

Strefa
silnych
naprężeń

Bezłyżkowy montaż opony

Bezłyżkowy demontaż opony



• Baza zainstalowana w Mahle ATX-180 
dostepna w menu urządzenia Baza oferuje wyszukanie po marce, roczniku,

• roku produkcji, silniku. Baza zawiera:
• Procedury wymiany dynamicznej „krok po kroku”
• Typ skrzyni biegów w wybranym samochodzie
• Rodzaj filtra i uszczelki, czy są wymienne
• Rodzaj i wymagana ilości oleju ATF
• Sposób i miejsce kontroli poziomu oleju
• Zdjęcia miejsc wpinania się w obieg oleju
• Zdjęcia adapterów, filtrów, uszczelek

• Baza online udostepniona przez MAHLE 
na stronie www

• Baza stworzona specjalnie pod kątem 
rynku polskiego w w w . a t f - d y n a m i c z n i 
e . p l / d a t a b a s e

• Urządzenie oferuje możliwość stworzenia własnej 
bazy pojazdów

3 BAZY DANYCH GRATIS
DARMOWY DOSTĘP TYLKO 
DLA NASZYCH KLIENT ÓW!



Zdalny podgląd ekranu 
na urządzeniach z iOS, 
Android

Wbudowany termostat, 
rozpoczęcie pracy tylko 
powyżej określonej tem-
peratury oleju ATF

Automatyczne wykry-
wanie i zmiana kierunku 
przepływu oleju. Można 
dowolnie podłączać węże 
doprowadzające i odprow-
adzające olej.

Program płukania 
węży przed zmianą 
typu oleju

Automatyczne dozowanie 
dodatku/detergentu w ml 
lub całej pojemności butelki

Automatyczne otwarcie 
obiegu oleju po utracie 
zasilania

Tryb BAGNET, możliwość 
wymiany oleju przez bagnet

Półkaz kratką 
ociekową

2 wzierniki do kon-
troli czystości oleju

Kolorowy ekran i 
intuicyjne menu

Wygodny dostęp 
do zbiorników na 
olej świeży i zużyty

Dodatkowa pompa 
do opróżniania zbi-
ornika na zużyty olej

Wbudowana 
drukarka ter-
miczna

Butelka na 
detergent /
dodatek

3 bazy danych + możliwość 
stworzenia własnej bazy  

Bezpłatne dwudniowe szko-
lenie dla nabywcy urządzenia  

Obsługa skrzyń DSG, CVT, 
TipTronic, tradycyjnych  

Zestaw startowy adapterów 
do większości skrzyń i modeli 
pojazdów + dostęp do wy-
pożyczalni adapterów

Wsparcie sprzedażowe: ulotki, 
banery, druczki zleceń

WYMIANA STATYCZNA
Wymiana ok 40–60% oleju

VS
WYMIANA DYNAMICZNA
Wymiana do 100% oleju
Wypłukiwanie zanieczyszczeń
Stosowanie detergentów

Zestaw adapterów pokrywający
90% polskego rynku

Zautomatyzowany proces
wymiany oleju ATF

Pomoc specjalisty dostępnego
pod specjalnym numerem telefonu
od pn. do pt. w godzinach 8:00-16:00

Korzyści:

MAHLE FLUIDPRO ATX 180
W PEŁNI AUTOMATYCZNE URZĄDZENIE DO DY-
NAMICZNEJ WYMIANY OLEJU W AUTOMATYCZNYCH 
SKRZYNIACH BIEGÓW Możliwość zdalnego 

serwisu urządzenia



Długą i bezawaryjną pracę automatycznej skrzyni 
biegów zapewnia poprawna eksploatacja i obsługa 
serwisowa. 

Decydującym czynnikiem jest jakość oleju, który od-
powiada m.in. za smarowanie elementów przekładni, 
chłodzenie podzespołów oraz pełni funkcję medium 
transmisji energii w siłownikach hydraulicznych i kon-
werterze. Przyspieszone zużycie i utrata parametrów 
oleju ATF może wystąpić na skutek:

Eksploatacja skrzyni biegów wiąże 
się z degradacją właściwości oleju 
ATF: zmniejsza się lepkość, włas-
ności smarne, własności myjące 
itp., co skutkuje przyspieszonym 
zużyciem skrzyni.

• Klasyczne automaty AT (Auto-
matic Transmission) – wymiana 
oleju co ok. 60 tys. km (zależna 
od sposobu eksploatacji) – dość 
popularna skrzynia zbudowana 
na bazie przekładni planetarnych 
z przekładnią hydrokinetyczną. 
Za zmianę biegów odpowied-
zialny jest sterownik skrzyni 
biegów. Starsze modele nie miały 
żadnej elektroniki, nowsze tzw. 
mechatroniki, wyposażone są w 
zawory hydrauliczne, elektryczne 
i sterowniki elektroniczne.

• Skrzynie bezstopniowe CVT (Con-
tinuously Variable Transmission) 
– wymiana oleju co ok. 30 tys. 
km (zależna od sposobu eksp-
loatacji) – wyróżnia się spośród 

• Niewłaściwej eksploatacji skrzyni biegów, jazda w 
górach, jazda z dużym obciążeniem,bagażnikiem 
dachowym i autem zapakowanym „po dach”, 
holowanie ciężkiej przyczepy.

• Nadmierne obciążenia cieplne i mechaniczne 
skrzyni, spowodowane np. szybkąjazdą po au-
tostradzie czy jazdą sportową.

• W wyniku zanieczyszczenia oleju ATF produktami 
zużycia powstałymi w trakcie pracy

• elementów ciernych skrzyni.
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Poniżej wyniki badań przeprowadzone 
przez niezależne labolatorium. Widać 
wzrost poziomu zanieczyszczenia 
oleju ATF po przejechaniu kolejno: 
158, 172, 185, 215 tys. km. Nastęnie 
wymieniono olej metodą dynamiczną.

Wymiana oleju metodą dynam-
iczną spowodowała spadek ilości 
zanieczyszczeń do poziomu 
zapewniającego bezproblemową 
pracę skrzynii przez kolejne 
kilkadziesiąt tysięcy kilometrów.

Na podstawie 25 lat doświad-
czenia w naprawach i serwisie 
automatycznych skrzyń biegów 
zaleca się następujące okresy 
wymiany oleju ATF w zależności 
od typu skrzyni.

innych przekładni płynną zmianą 
przełożeń. Zmiany przełożenia 
odbywają się za pomocą hydrauliki 
i przekładni pasowej. Zmianie 
ulegają średnice, na jakich toczy 
się pas albo łańcuch. Ten rodzaj 
przekładni montowany raczej do 
aut miejskich (nie nadaje się do 
aut sportowych), stosowany m.in. 
w Audi (Multitronic), Toyotach 
(CVT) oraz Nissanach. 

• Skrzynie dwusprzęgłowe DSG 
(Direct Shift Gearbox) – wymiana 
oleju w skrzyniach z tzw. sprzęgłem 
mokrym co ok. 60 tys. km (zależna 
od sposobu eksploatacji) – jej 
działanie opiera się o współpracę 
dwóch niezależnych równo-
ległych przekładni z osobnymi 

sprzęgłami. Jedna odpowiada 
za biegi parzyste i wsteczny, a 
druga za biegi nieparzyste. Daje 
możliwość załączenia dwóch 
przełożeń jednocześnie, przy 
czym jedno przekazuje moment 
na koła, natomiast drugie jest już 
przygotowane do załączenia. 

• Skrzynie zautomatyzowane ASG 
(Automated Shift Gearbox) – man-
ualna skrzynia biegów, w której 
zmiana przełożeń odbywa się za 
pomocą mechanizmu, modułu 
oraz siłownika (tzw. manual z 
robotem zmieniającym biegi). 
W przypadku skrzyń tego typu, z 
uwagi na ich podobieństwo pod 
względem mechanicznym do 
skrzyń manualnych, dynamiczna 
wymiana oleju jest niemożliwa.



Wbudowana drukarka
termiczna

Zautomatyzowany proces 
wymiany

Aktualizacje po USB Program 
autodiagnostyki Możliwość 
zdalnego serwisu 

3 bazy danych + mozliwość 
stworz nia własnej bazy

Tryb BAGNET. Wymiana przez
wziernik na bagnet oleju

Dwie pompy oleju o wyda-
jności do 10 l/min

Program płukania układu 
zabezpiecza przed zmiesza-
niem różnych typów oleju

Kolorowy wyświetlacz 
+ klawiatura 3

precyzyjne wagi:
oleju świeżego oleju zużytego 
detergentu

Wymiana dynamiczna polega 
na wpięciu się w obieg oleju i 
jego przetłoczeniu przy uru-
chomionym silniku i pracującej 
skrzyni biegów za pomocą stacji 
MAHLE ATX FluidPRO. 

Wymienione zostaje do 100% 
zużytego oleju zalegającego 
w chłodnicy, konwerterze, 
przekładni hydrokinetycznej, 
przewodach i innych trudno 
dostępnych miejscach. 

Zastosowanie detergentu 
umożliwia wypłukanie osadów 
i zanieczyszczeń

Statyczna wymiana polega 
na spuszczeniu oleju z miski 
olejowej i dolaniu świeżego. 
Wymienione zostaje 50-60% 
zużytego oleju zalegającego 
w misce olejowej oraz dolnych 
partiach skrzyni.

Wysokomarżowa 
usługa

oraz rosnąca świadomość 
klientów w zakresie potrzeby 
okresowej wymiany oleju w 
automatycznych skrzyniach 
przekładają się na szybki
zwrot z inwestycji
w MAHLE ATX-180
w kilka miesięcy.

Wypożyczalnia
adapterów!
Koszt wypożyczenia adapt-
era: 20 zł za 3 dni + wysyłka

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Dlaczego wymiana 
dynamiczna?
100% vs 40-60%

• Urządzenie MAHLE ATX-180 Flu-
idPRO

• Zestaw 18 końcówek przyłączenio-
wych o wartości łącznej 750 Euro

• (możliwość dokupienia pojedynczych 
końcówek przyłączeniowych w 
przyszłości)

• Szkolenie z podstaw budowy 
automatycznych skrzyń biegów 
i zasad postępowania przy

• wymianie dynamicznej (szkolenie 
organizowane cyklicznie w serwisie 
skrzyń automatycznych

• w Gdańsku) dla dwóch osób, o 
wartości łącznej 2 000 zł netto

SPECYFIKACJA ArcticPro ACX x10
Liczba pomp oleju 2
Wydajność pompy oleju w 
trakcie wymiany

max do 10 l/min

Płynna regulacja wydajności 
pomp

0 - 100%

Automatyczne wykrywanie 
kierunku

TAK

przepływu cieczy TAK
Automatyczna zmiana 
kierunku przepływu

1 czujnik temperatury / 2 czujniki 
ciśnienia

Czujniki
3 (waga oleju świeżego, waga oleju 

zużytego i
Wagi waga detergentu)

Dokładność wagi ±0,03%

Węże/ złączki
3,0 m ( ɸ10mm, 50 bar) / Bayonet 

SVK DIN
Pojemość zbiornika na deter-
gent / dodatek

500 ml

Brak zanieczyszczenia 
krzyżowego

TAK

Pojemność wymiennych 
zbiorników na

30 litrów

świeży i zużyty olej TAK

Tryb „BAGNET” TAK
Automatyczny dodatkowy 
wtrysk oleju

Poprzez dedykowany port i 
niezależną pompę

Opróżnianie zbiornika na 
zużyty olej

90-240V AC / opcja 12V

Zasilanie 0˚ - 100˚ C

Temperatura oleju 10˚- 50˚C

Zakres temperatur roboczych 150 μm

Filtr świeżego oleju 44

Stopień ochronny IP TAK

Deklaracja zgodności CE 4,1” kolorowy LCD + klawiatura

Ekran TAK

Baza danych RMI TAK

Drukarka
Polski, angielski, niemiecki, 

francuski,
Języki hiszpański , włoski, holenderski,

Zabezpieczenia
Tryb obiegu zamkniętego po zaniku 

zasilania
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 106 cm × 70 cm × 62 cm

Waga netto: 88 kg, brutto: 95 kg
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• Certyfikat z szkolenia
• 12 mies. abonamentu GRATIS na dostęp 

do bazy procedur: www.atf-dynamicznie.pl
• o wartości 500 zł netto/rok
• Prawo do umieszczenia danych warsztatu 

na stronie www.atf-dynamicznie.pl.
• Baner 3 x 1 m lub 2 x 0,7 m z reklamą usługi
• Zestaw ulotek o wymianie dynamicznej z 

miejscem na pieczątkę – do promowania
• warsztatu
• Bloczek samokopiujących „zleceń wy-

miany dynamicznej”
• Materiały szkoleniowe ze szkolenia z 

automatycznych skrzyń biegów
• Bezpłatny dostęp do „telefonu do przy-

jaciela” z zakresu wymiany dynamicznej
• i ewentualnych problemów z automatami



• Geoliner 795 AUDIT nie wymaga precyzyjnego ust-
awiania kamer pomiarowych.

• Dodatkowa kamera do autokalibracji w czasie rzec-
zywistym wykrywa pozycję kamer pomiarowych 
względem siebie i pojazdu.

Przedstaw Twoim klientom wynik pomiaru geometri!

Brak problemów? Zyskujesz 
klienta powracającego

Geometria źle ustawiona? Zara-
biasz na ustawieniu zbieżności

POMIAR STANU GEOMETRII
W ZALEDWIE 60 SEK.

MOBILNE, MOŻNA
UŻYWAĆ NA STANOWISKU
PRZEJAZDOWYM

ZWIĘKSZA POTENCJAŁ
BIZNESOWY WARSZTATU

• Bezprzewodowe, mobilne 
statywy z kamerami. 

• Autokalibracja stanowiska 
pomiarowego. 

• Utra wysokiej rozdzielczości 
kamery cyfrowe XD 

• Lekkie, pasywne ekrany z 
uchwytami AC400 zakła-
dane na oponę. 

• Montaż ekranu poniżej 5 
sekund. Automatyczny 
wydruk raportu.

OPTYMALNE ROZWIĄZANIE
DLA W ARSZTATÓW
Z RECEPCJĄ PRZEJAZDOWĄ

KORZYŚCIGEOLINER 795 AUDIT POMIAR 
GEOMETRII W CZASIE PONIŻEJ 
60 SEKUND

Sprawdź
geometrię

Przedstaw
ofertę

1

1



Urządzenie do ekspresowej kontroli geometrii, opty-
malne do serwisów
posiadających tzw. recepcję przejazdową.

Hofmann Geoliner 795 AUDIT charakteryzuje się mak-
symalną wygodą i szybkością pomiaru. Urządzenie 
wykonuje pomiar geometrii w najnowszej technologii 3D.

Kamery urządzenia komunikują się bezprzewodowo. 
Dodatkowa kamera do autokalibracji wykrywa pozycję 
słupków z kamerami pomiarowymi względem siebie 
i pojazdu. Nie jest wymagane precyzyjne ustawianie 
kamer na stanowisku pomiarowym.

Niiewielkie wymiary i mobilność pozwalają na mon-
taż Hofmann Geoliner 795 AUDIT na stanowisku 
przejazdowym lub na stanowisku które na co dzień 
wykożystywane jest do innych celów .

NAJSZYBSZY POMIAR W 5 KROKACH:

1. Wjazd pojazdem na stanowisko pomiarowe 
(może być przejazdowe)

2. Założenie ekranów na kołach
3. Przetoczenie pojazdu w przód i tył (wystarczy 

obrót koła o 20°)
4. Zdjęcie ekranów
5. Wręczenie klientowi automatycznie wyd-

rukowany raport

Zaciski AC400:
Montaż poniżej 5 sek.
Brak kontaktu z felgą

WYKONYWANE POMIARY

• odległości pomiędzy kołami pojazdu

• zbieżność połówkowa /całkowita

• kąt pochylenia k oła

• rozstaw osi

• promień toczny

SPECYFIKACJA

Zasilanie 230 VAC 1ph 50/60 Hz

Rozstaw kół: 1219 - 2438 mm

Rozstaw osi kół: 2007-4572 mm

Średnica kół 19-39"

Monitor LCD 24”, Panoramiczny

Drukarka TAK, kolorowa

Oprogramowanie Pro42

Bluetooth TAK

Waga 136 kg



Zawartość zestawu

Zawartość zestawu

• Blokada kierownicy
• Blokada hamulca
• Kolorowa drukarka atramentowa
• Gumowe kliny pod koła

Pomiary

• Dodatkowy pomiar WSZ
• Sprawdzenie poziomu kierownicy
• Ponowne przetoczenie pojazdu
• Wymiary pojazdu
• Maksymalny skręt
• Różnica kąta skrętu

Regulacje

• Regulacja zbieżności, kąta pochyl-
enia i WSZ na podniesionych kołach

• EZ-Toe regulacja zbieżności przy 
skręconych kołach

• Ustawienie wahacza poprzecznego
• Ustawienie łoża silnika
• Ustawienie drążka kierow icze-

gowzdłużnego
• Ustawienie pojedynczego drążka 

kierowniczego

Oprogramowanie

• Zmiana danych klienta w trakcie pomiaru
• Zmiana pojazdu w trakcie pomiaru
• Podgląd danych pojazdu
• Możliwość dopisania danych pojazdu 

do własnej listy
• Współpraca z inklinometrem Romess
• Możliwość wydruku raportu audytowego 

(z wymiarami)
• Możliwość wyboru pojazdu z historii
• Roczna subskrybcja bazy danych w 

standardzie (3 aktualizacje)
• Archiwizacja raportów w chmurze Snap-on 

(wymagana aktywna subskrybcja)
• Biuletyny techniczne (wymagana 

aktywna subskrybcja)
• Wybór języka oddzielnie dla interfejsu 

i dla wydruków

Aplikacja działa na tabletach
min. 8” w dwóch trybach

Master:

Slave:

z poziomu aplikacji można
sterować urządzeniem

aplikacja udostępnia podgląd
ekranu danych regulacyjnych

Dane techniczne

System kamer:
5 kamer, 5,1Mpix 
(eqv. 20 Mpix)

Szerokość pojazdu: 122–244cm

Rozstaw osi: 200 cm–457 cm

Zasilanie: 230V, 50Hz, 5A

Zaciski AC 700 z mechaniz-
mem samocentrowania.
Pasują do felg od 11“do 22”

• Zaciski AC700 (2 szt.)
• Głowice kamer z zaciskami AC700 

(2 szt.)
• Aktywna głowica ustalająca
• Pasywna głowica ustalająca GEOLINER



Załóż głowicę i przetocz!
Bez kalibracji, bez kabli, bez dodatkowej przestrzeni.

Technologia pomiaru 3D lokalizuje w przestrzeni osie obrotu 
kół pojazdu i oblicza płaszczyznę przetoczenia pojazdu. Punk-
tem odniesienia są głowice pozycjonujące umieszczone na 
stanowisku pomiarowym. Technologia nie wymaga idealnie 
wypoziomowanego stanowiska pomiarowego i jest niezależna 
od grawitacji.

Głowice
pasywne

2 głowice pozycjonujące
aktywna i pasywna
(do montażu na posadzce
lub podnośniku)

2 przednie 
głowice
pasywne

2 tylne
głowice
aktywne

Kolorowa
drukarka

Głowice
pozycjonujące
(aktywna
i pasywna)

Zintegrowane
ładowarki

Uchwyty
AC700

Głowice
aktywne

HOFMANN GEOLINER 320
POMIAR GEOMETRII 3D

KORZYŚCI:

• Brak kosztów związanych z okresową 
kalibracją stanowiska pomiarowego

• Możliwość pracy na niewypozio-
mowanym podłożu

• Wyższa wydajność pracy dzięki 
pomiarowi geometrii poniżej 2 min

• Prosta procedura pomiaru mini-
malizuje ryzyko błedu pracownika

• Od 35 lat rozwijana baza pojazdów

• Certyfikat SKP

• Przystosowanepod kalibrację ADAS 
(wymagane opcjonalne wyposażenie 
EZ ADAS)

Pomiar geometrii
poniżej 2 min

Załóż targety

Przetocz 10 cm 
w przód i w tył

Reguluj

1

2

3
Najszybsza procedura
pomiaru na rynku!



Najprostsza procedura pomiaru na rynku. Wystarczy 
zamontować samocentrujące zaciski z głowicą na 
każdym z kół pojazdu, nastepnie przetoczyć pojazd 
o ok 10 cm do przodu i do tyłu. 

Urządzenie nie wymaga dodatkowej przestrzeni 
przed i za pojazdem. Głowice pozycjonujące można 
montować przed lub za obrotnicami.

• Brak ruchomych lub łożysk 
owanych elementów, które 
mogą zakłócać pomiar.

• Głowice pozycjonujące z 
mechanizmem szybkiegio 
zakładania i zdejmowania 
„na klik”.

Przy ograniczonej widoczności 
ekranu, umieszczone na akt-
ywnych głowicach wskaźniki 
VODI sygnalizują operatorowi 
za pomocą diod: 

• Samokalibracja przeprowadzana do 60 razy na sek. Pomiary 
powtarzalne niezależnie od wystapienia czynników zakłócających. 

• Geoliner 320 nie wymaga idealnie poziomego podłoża. Odchyl-
enia podnośnika od poziomu, zakłócenia generowane np. przez 
obrotnice, płyty odprężne, bicia obręczy, warunki otoczenia są 
automatycznie kompensowane.

• Montaż na krótkich stanowiskach. Pojazd w trakcie przetaczania 
nie zjeżdza z obrotnic. Brak konkurencyjnych rozwiązań. 

• Montaż na stanowiskach wyposażonych w kanał lub podnośnik. 

Wysokiej rozdzielczości kamery przetwarzają 
do 60 obrazów na sekundę

• Pomiar bez przetaczania, na uniesionych kołach. 

• Praca na kilku stanowiskach. Nie trzeba poziomować 
stanowiska pomiarowego oraz kalibrować urządzenie 
do stanowiska. 

• Mobilność. Kompaktowe głowice zasilane z aklmulatorów. 

• Współpraca z inklinometrem wymaganym przez proce-
dury koncernu Mercedes Benz.

• Brak przewodów. Odporne na 
zakłócenia W iFi 5 GHz.

• Szybkie ładowanie głowic od 0 
do 100% w 55 min.

• Uchwyty trzymające głowice przyt wierdzane do 
podnośnika za pomocą zacisku. Bez nawiercania 
otworów, bez ingerencji w konstrukcję podnośnika.

• Target w/poza polem widzenia kamery 

• Przetoczenie do przodu / do tyłu / stop 

• Skręt kierownicą w prawo / w lewo



Wszystkie pomiary w jednym 
miejscu. Operator może wybrać 
pomiędzy ekranem z pomiarami 
obu osi, tylko osi przedniej lub 
tylko osi tylnej.

Baza pojazdów aktualizowana 
online, Zdalna diagnostyka

Wybór pojazdu z bazy
(producent, rok, model, wersja)
lub z historii pom iarów

Prezentowanie wymiarów pojazdu 
w czasie rzeczywistym

Pod ikoną „Pom oc przy regu-
lacji” dostępne są instrukcje 
producentów oraz animacje 
3D z wizu alizacjami instruk-
tażowymi

Przykładowa animacja 
pomocowa 3D

Urządzenie kilkanascie razy na 
sekundę przeprowadza pomiar 
stanowiska diagnostycznego.  

• W przypadku wykrycia drobnych 
problemów urządzenie wykonuje 
automatyczną kompensację odchyleń 
bez powiadamiania użytkownika

• Problemy sklasyfikowane jako „śred-
nie” korygowane są automatycznie, 
użytkownik zostaje poinformowany, 
że wystapiły. 

3 typy raportów i wydruk do 
chmury (dostępny on-line):

Poprawne ustawienie głowic 
pomiarowych, referencyjnych 
i targetów sygnalizowane info-
grafikami w czasie rzeczywistym

Pomiar w czasie rzeczywistym. Infografiki zmieniają kolor z czerwonego 
na zielony, kiedy wynik pomiaru zbliża się do wartości optymalnych. 
Wyniki pomiaru dostpne natychmiast po przetoczeniu pojazdu (ok. 
10 cm do przodu i do tyłu).

NOWOŚĆ
OPROGRAMOWANIE NEXTGEN

• W sytuacji wystapienia kry-
tycznych problemów wpły-
wających na wynik pomiaru 
urządzenie wyświetla os-
trzeżenie o konieczności 
podjęcia działań korygujących.

Raport graficzny dla klienta

Raport szczegółowy - wszystkie 
parametry na jednej stronie

Raport szczegółowy - wszystkie 
parametry na jednej stronie



Nieograniczona przestrzeń pod
pojazdem dla wysokiego komfortu
pracy i bezpieczeństwa

Dodatkowe 285 mm (różnica pomiędzy
rozstawem 1500 mm a 1785 mm)
umożliwia demontaż zestawu baterii
np. w BMW i3)

Rozstaw 1335 mm w przypadku
współczesnych samochodów
premium jest niewystarczający

Korzyści
szerokiego
rozstawu
stempli

Swobodny dostęp do całego pod-
wozia w pojazdach luksusowych

2285 mm 1335 mm



PODNOŚNIKI
PODPOSADZKOWE



Dostępna w 2 wersjach o nas-
tepującyh rozstawach stempli:

• 1500 / 1785 / 2285 mm.
• 1500 / 1785 / 2685 mm.

Dostępna w 2 wersjach o nas-
tepującyh rozstawach stempli:

• 1500 / 1785 / 2285 mm.
• 1500 / 1785 / 2685 mm.

Dostępna w 3 wersjach r óżniących 
się rozstawem stempli:

Umożliwia zmianę rozstawu stempli 
w przyszłości bez prowadzenia prac 
budowlanych.

Kasety dostęne z opc-
jonalnym, dodatkowym 
zabezpieczeniem: OCYNK 
OGNIOWY.

Opocjonalne aut omatyczne 
smarowanie z dodatkowym 
zbiornikiem na smar

System wymiany supportów umożliwia 
dopasowanie podno - śnika do zmienia-
jących się przyszłych potrzeb warsztatu

• 1500 mm
• 2285 mm
• 2685 mm

Wygodny panel sterowania

Chromowany tłok i cylinder

Aluminiowa pokrywa

Aluminiowe kielichy
prowadzące ze zintegrowaną

komorą smarującą

3-częściowa belka
synchronizacyjna

KASETA STANDARD

KASETA 
FUTURE-PROOF

WYMIENNE 
SUPPORTY



System chowania supportów w 
posadzce pozwala na elastyczne 
zarządzanie przestrzenią now-
oczesnego serwisu. 

Klienci będą pod wrażeniem 
przestrzeni w warsztacie!

Aluminiowa pokrywa kasety. Perfekcyjne spasowanie 
z kasetą oraz wyprofilowana uszczelka chronią 
wnętrze kasety przed kurzem i wodą. Pokrywa 
świetnie prezentuje się wizualnie!

KASETA STANDARD



BRAK K OMPROMISÓW!

NIEZALEŻNIE OD POZYCJI SUPPORTÓW

PODNOŚNIK ZAWSZE ZLICOWANY Z POSADZKĄ!

• Brak ruchomych lub łożysk 
owanych elementów, które 
mogą zakłócać pomiar.

• Brak przewodów. Odporne na 
zakłócenia W iFi 5 GHz.

• Szybkie ładowanie głowic od 0 
do 100% w 55 min.

SYSTEMY LICOWANIA Z POSADZKĄ

Supporty, po całkowitym opuszczeniu 
chowają się w ramie podnośnik a i licują 
z posadzką. 

Podczas podnoszenia, speclalny mechanizm 
unosi dno ramy do momen tu zlicowania 
z posadzką.



HERRMANN UNI-LIFT 2.35
dwustemplowy podnośnik hydrauliczny 
3,5 t z aprobatą Mercedes-Benz

KORZYŚCI:

• Aprobata Mercedes-Benz

• Oszczędność miejsca w warsztacie, 
wymagana szerokość stanowiska 
to 3,5 m

• Rozstaw stempli: 1500 mm Nieogran-
iczony dostęp do podwozia.

• Pełny dostęp w obrębie 360° wokół 
pojazdu 

• Bezproblemowe otwieranie drzwi 
podniesionego pojazdu

• Wymienne supporty

• Łatwe ustawianie pojazdu na podnośniku

• Indukcyjny wyłącznik krańcowy
• Błędy sygnalizowane akustycznie i 

wizualnie
• Cicha praca
• Silnik zanurzony w oleju

OPCJE:

• Ocynk ogniowy kasety dodatkowe 
zabezpieczenie antykorozyjne

• Kaseta future-proof umożliwia w 
przyszłości zmianę rozstawu stempli 
bez prac budowlanych

• Automatyczne smarowanie z dodat-
kowym zbiornikiem na smar

Aluminiowe płyty
z antypoślizgowym
wykończeniem

Gumowe
podkładki
70 mm

Punkty podparcia 
z regulacją
pozycji wzdłuż 
i w poprzek

Supporty malowane
proszkowo

Niski najazd
60 mm



PODNOSNIK DWUKOLUMNOWY 

VS UNILIFT 2.35

Akcesoria

Na tej samej przestrzeni 

zmieszcza sie 4 podnosniki 

dwukolumnowe lub 5 Uni-

lift 2.35.

Gumowa podkładka

290 × 335 × 20 mm

Gumowa podkładka

120 × 120 × 40 mm

Gumowa podkładka

piramidka 70 mm

Gumowa podkładka

piramidka 140 mm

O 25% EFEKTYWNIEJSZE WYKORZYSTANIE 
PRZESTRZENI W WARSZTACIE

P Q

R S

SPECYFIKACJA

UDŹWIG 3500 kg
ROZSTAW STEMPLI

kaseta standard (brak możli-
wości zmiany rozstawu)

1500 mm

kaseta future-proof (możliwa 
zmiana rozstawu)

1500 / 1785 / 2285 mm

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA 2023 mm
WYSOKOŚĆ NAJAZDU 60 mm
ŚREDNICA CYLINDRA 123 mm
GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA 2408 mm
MOC SILNIKA 3,0 kW
ZASILANIE 400/16 V/A
DŁUGOŚĆ KABLA DO  
STEROWANIA

11 m

CZAS PODNOSZENIA / 
OPUSZCZANIA

 35 sec.



MIDI: Optymalny wybór. Umożliwia podnoszenie

zarówno samochodów osobowych, oraz pojazdów 

użytkowych (LCV).

MAXI: Podnośnik wyposażony w bardzo długie 

platformy zaprojektowane pod obsługę BMW serii 

7. Optymalny do obsługi samochodów dostawczych.

PLUS: APROBATA

MINI: Do podnoszeniu samochodów miejskich o bardzo 

małym rozstawie osi, np. Smarta. Przy maksymalnym 

rozsunięciu platform można podnieść m.in.: Mercedes 

klasy A, VW Golf, Audi A3 (dla wymienionych modeli 

zaleca się użycie wersji MIDI/PLUS).

HERRMANN UNI-LIFT 2.35
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HERRMANN
SWINGARM 2.35

KORZYŚCI:

Aprobata Mercedes-Benz Min. 

wysokość punktu podparcia: 90 mm

Rozstaw stempli 2285 lub 2685 mm

Pełny dostęp w obrębie 360° wokół 
pojazdu przy otwartych drzwiach 

Wymienne supporty

Łatwe ustawianie pojazdu na pod-
nośniku

 Płaski profil ramion umożliwia bez-
pieczne podnoszenie samochodów 
sportowych bez ryzyka uszkodzenia 
progów

OPCJE: 

Ocynk ogniowy kasety dodatkowe 
zabezpieczenie antykorozyjne

Kaseta future-proof umożliwia w 
przyszłości zmianę rozstawu stempli 
bez prac budowlanych

System automatycznego smarowania 
z dodatkowym zbiornikiem

Supporty malowane
proszkowo

Teleskopowe, 3-częściowe Obrotowe

Nakładka z tworzywa zabezpiecza 
felgi przed przetarciem

Uniwersalne supporty. Przy rozstawie 
stempli 2685 mm można podnieść 
Smarta

Regulowana wysokość adapterów. 
Łatwe dopasowanie punktów podparcia 
do różnych typów podwozia

Supporty wyprodukowano z blisko 100 
kg wysoko wytrzymałej stali. Utrzymują 
sztywność przy pełnym obciążeniu i mak-
symalnym wysuwie ramion

Dwustemplowy podnośnik hydrauliczny 3,5 t 
 z aprobatą Mercedes-Benz



Adapter d123 × d50 / 25-55 Adapter przedłuzenie 89 mm Adapter przedłuzenie 127 mm Adapter V-pryzma d50 / 87-
130 mm

1

SwingArm 2.35-2685SwingArm 2.35

UDŹWIG 3500 kg 3500 kg

ROZSTAW STEMPLI

kaseta standard (brak możliwości zmiany rozstawu) 2285 mm. 2685 mm.

kaseta future-proof (możliwa zmiana rozstawu) 1500 / 1785 / 2285 mm. 1500 / 1785 / 2685 mm.

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA 2048 mm 2048 mm

MIN. WYSOKOŚĆ PUNKTU PODPARCIA 90 mm 90 mm

SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU 2155 mm 2555 mm

ŚREDNICA STEMPLA 123 mm 123 mm

GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA 2408 mm 2408 mm

MOC SILNIKA 3,0 kW 3,0 kW

ZASILANIE 400/16 V/A 400/16 V/A

DŁUGOŚĆ KABLA DO STEROWANIA 11 m 11 m

CZAS PODNOSZENIA / OPUSZCZANIA 35 sec. 35 sec.

2
3

4

Akcesoria

Specyfikacja SwingArm 2.35 / SwingArm 2.35-2685



SCHWENKARM 2.50

SCHWENKARM VARIO 2.50
z dodatkową regulacją rozstawu supportów

Teleskopowe, 3-częściowe Obrotowe

Regulowany rozstaw 
supportów 2×313 mm

Teleskopowe, 3-częściowe Obrotowe

KORZYŚCI: 

Nieograniczony dostęp do podwozia. 
Rozstaw stempli 2285 mm 

Pełny dostęp w obrębie 360° wokół po-
jazdu. Bezproblemowe otwieranie drzwi 
podniesionego pojazdu 

Wymienne supporty Łatwe ustawianie 
pojazdu na podnośniku

• Indukcyjny wyłącznik krańcowy
• Błędy sygnalizowane akustycznie  

i wizualnie
• Cicha praca
• Silnik zanurzony w oleju

OPCJE: 

Ocynk ogniowy kasety dodatkowe zabez-
pieczenie antykorozyjne

Kaseta future-proof umożliwia w przyszłości 
zmianę rozstawu stempli bez prac bu-
dowlanych 

Automatyczne smarowanie z dodatkowym 
zbiornikiem na smar

Supporty
malowane
proszkowo

Supporty
malowane
proszkowo

Wysokość
przejazdowa 50 mm

Regulacja rozstawu



Adapter
d130 × d45 / 25-55

Adapter NCV3 Dorn
d45 × d70 / 125-250

Adapter V-pryzma
d45 / 182-312 mm

Adapter U
d130 × d45 /193-295 mm

Adapter przedłuzenie
80 mm

Adapter przedłuzenie
130 mm
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2
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4

5

6

Specyfikacja SchwenkArm 2.50 / SchwenkArm 2.50 VARIO

UDŹWIG 5.000 kg. 5.000 kg.

ROZSTAW STEMPLI
kaseta standard (brak możliwości zmiany rozstawu) 2285 mm. 2285 mm.

kaseta future-proof 2285 (możliwa zmiana rozstawu) 1500 / 1785 / 2285 mm. 1500 / 1785 / 2285 mm.

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA 1926 mm 1926 mm

MIN. WYSOKOŚĆ PUNKTU PODPARCIA 110 mm 110 mm

SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU (dla kasety standard 2285) 2155 mm 2.140 mm

ŚREDNICA STEMPLA 123 mm 123 mm

GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA 2408 mm 2.408 mm

MOC SILNIKA 3,0 kW 3,0 kW

ZASILANIE 400/16 V/A 400/16 V/A

DŁUGOŚĆ KABLA DO STEROWANIA 11 m 11 m

CZAS PODNOSZENIA / OPUSZCZANIA  35 sec.  35 sec.

Akcesoria



HERRMANN  
MULTIARM 2.40

Teleskopowe, 3-częściowe Ramiona obracane w dwóch miejscach

Supporty malowane
proszkowo

Dwustemplowy podnośnik 
h drauliczny 3,5 t z apro-
batą Mercedes-Benz

Maksymalnie uniwer-
salny! Optymalny wybór 
dla warsztatów  z mi jscem 
na jeden podnośnik.

KORZYŚCI: 

Nieograniczony dostęp do pod-
wozia. Rozstaw stempli 2685 mm

Pełny dostęp w obrębie 360° 
wokół pojazdu

Bezproblemowe otwieranie drzwi 
podniesionego pojazdu

Łatwe ustawianie pojazdu na 
podnośniku

OPCJE: 

Ocynk ogniowy kasety dodatkowe 
zabezpieczenie antykorozyjne

Kaseta future-proof umożliwia 
w przyszłości zmianę rozstawu 
stempli bez prac budowlanych

Automatyczne smarowanie z 
dodatkowym zbiornikiem na smar

Wymienne supporty

• Indukcyjny wyłącznik krańcowy
• Błędy sygnalizowane ak-

ustycznie i wizualnie
• Cicha praca
• Silnik zanurzony w oleju



Adapter
d130 × d45 / 25-55

Adapter NCV3 Dorn
d45 × d70 / 125-250

Adapter V-pryzma
d45 / 182-312 mm

Adapter U
d130 × d45 /193-295 mm

Adapter przedłuzenie
80 mm

Adapter przedłuzenie
130 mm

1

2

3
4

5

6

Specyfikacja MultiArm 2.40

UDŹWIG 4000 kg

ROZSTAW STEMPLI

kaseta standard (bez możli-
wości zmiany rozstawu)

2685 mm. (standard)

kaseta future-proof (możliwa 
zmiana rozstawu)

1500 / 1785 / 2685 mm

WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA 2033 mm

MIN. WYSOKOŚĆ PUNKTU POD-
PARCIA

96 mm

SZEROKOŚĆ PRZEJAZDU (dla 
kasety standard 2685)

2408 mm

ŚREDNICA STEMPLA 123 mm

GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻOWA 2408 mm

MOC SILNIKA 3,0 kW

ZASILANIE 400/16 V/A

DŁUGOŚĆ KABLA DO STEROW-
ANIA

11 m

CZAS PODNOSZENIA / 
OPUSZCZANIA  35 sec.

Akcesoria
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Dwucylindrowy podnośnik o udźwigu do 4 t. 
Podnośnik oferuje wygodną pracę w obrębie 360 
stopni wokół pojazdu, nieograniczony dostęp 
do podwozia i pełne otwarcie drzwi bez ryzyka 
uszkodzenia w wyniku kontaktu z innymi elemen-
tami podnośnika. 3-częściowe ramiona obracane 
w dwóch miejscach zapewniają maksymalną 
swobodę dopasowania punktów podparcia do 
każdego pojazdu. 

Bardzo szeroki rozstaw stempli 2685 mm umożliwia 
montaż i demontaż zestawu baterii w pojazdach 
elektrycznych. Większa przestrzeń pomiędzy 
siłownikami sprawia, że praca mechanika jest 
wygodniejsza i bardziej bezpieczna. 

Opcjonalnie, ramiona podnośnika po opuszczeniu 
mogą licować się z posadzką. Ramiona ukryte są 
we wnęce i przykryte stalową pokrywą umożli-
wiając swobodny przejazd. Pokrywy otwierane 
w sposób ręczny, podtrzymywane przez amor-
tyzatory pneumatyczne. 

Podnośnik można zamówić w opcji w kasecie 
ocynkowanej ogniowo. Obróbka cynkowania 
ogniowego zapewnia kasecie doskonałą odporność 
na korozję oraz gwarantuje długą żywotność.


