
Speed 1000 

Onderhoud van automatische  
versnellingsbakken - ATF

100% automatische werking !

Speed 1000 is een universeel 
en compleet servicetoestel 
voor onderhoud van elk type 
automatische versnellingsbak  
van elk voertuigmerk.

Dankzij de ervaring met, en 
de toepassing van industriële 
procestechnologiën, bekomt men 
binnen weinige minuten in alle 
veiligheid een 
perfect eindresultaat. 

Speed 1000 is een modern en 
robuust servicetoestel, uitgerust 
met een toetsenbord voor gebruik 
in werkplaatsomstandigheden, een 
heldere display en een   
geïntegreerde gebruiksaanwijzing.

Speed 1000 is een volautomatisch 
servicetoestel met een stapsgewijze 
voorgeprogrammeerde cyclus.  
Elke anomalie wordt gesignaleerd 
en wordt vergezeld van een grondige 
beschrijving/ analyse waardoor op 
tijd, energie en kosten  
wordt bespaard.

Speed 1000 is opgebouwd met 
beproefde onderdelen van hoge 
kwaliteit. 
Aansluitadaptors worden continu 
geüpdatet en zijn in tegenstelling tot 
deze van anderen  
uit metaal waardoor onvervormbaar 
en duurzaam.

Speed 1000 functioneert op veilige 
12 V laagspanning waardoor  
inzetbaar in elke werkplaats.

Speed 1000 
Universeel en gebruiksvriendelijk 
totaalconcept! 

 Bediening door 1 persoon! 
 
Een 100% geautomatiseerd toestel 
zodat de technieker zich op zijn werk 
kan concentreren en zich niet om de 
opeenvolgende serviceprocessen 
hoeft te bekommeren.

Groene LED : functionering OK.

Rode LED : toestel in veiligheid.

Elke anomalie wordt op de display 
verduidelijkt. Via deze informatie zal 
de technieker in de meeste gevallen, 
zonder hulp van buitenaf, het euvel 
kunnen detecteren en remediëren. 
Bespaart tijd en geld!

De Speed 1000 is eenvoudig 
in gebruik en vraagt geen extra 
manometers, debietmeters of andere 
gesofisticeerde items.  
De combinatie van een up-to-date 
software, krachtige mechanische 
en hydraulische componenten, 
garanderen een betrouwensvolle,  
integrale service. 

Automatische herkenning van de 
olieflow via een temperatuursensor. 
Voorkomt risico’s op storingen en is 
tijdsbesparend gezien de technieker 
de aansluitingen nooit dient om te 
wisselen. 
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Speed 1000 - belangrijke techniek.

Een set van 35 multimerk adapters 
wordt met het toestel meegeleverd.  
Zij zorgen voor de verbinding tussen 
versnellingsbak en zijn radiator zodat 
ook voertuigen met “verzegelde 
versnellingsbak” behandelbaar zijn.  
Een ruim assortiment specifieke 
adapters zijn als optie beschikbaar

Veilgheidsmanagement voor het 
peil van de nieuwe olie in de 
versnellingsbak tijdens de oliewissel.

De 12 V pomp met variabel debiet 
niveleert zich automatisch aan de 
oliesnelheid van de pomp van het 
voertuig en voorkomt alzo ongelijke 
snelheden.  
Het gewicht van de nieuwe en de 
oude olie wordt via weegschalen 
onder de reservoirs automatisch 
vergeleken. Beide gewichten zijn op 
het display terug te vinden. 
De vernieuwing van de olie verloopt 
volautomatisch en garandeert een 
integraal uitgevoerde oliewissel.  
Het reservoir voor gerecupereerde 
olie beschikt over een “te vol 
detectiesysteem” welk de werking 
van het toestel stopt.

Injectie van additieven onder 
software procedure.

2 hoogcapaciteit oliefilters met 
10 micron fijnheid maken het 
toestel geschikt voor 30 à 50 
servicebeurten (klassieke filters 
zijn reeds na 2 à 3 beurten aan 
vervanging toe).

Aanduidingen via het display zijn 
in meerdere talen beschikbaar 
waaronder nederlands. 

Binnenzicht met de 2 filters en  
2 oliereservoirs

Aansluitadapters in stevige en 
overzichtelijke opbergkist

Printer (optie)! 
Thermisch - 24 kolommen

LCD display. 
20 karakters en 4 lijnen 

Achterverlichting 
Numeriek

12 V spanning :  
via de batterij van het voertuig of via 
externe bron (batterij aansluitkabels 
bijgeleverd).
Omgevingstemperatuur :  
 + 5°C ~ 40°C
Oliereservoirs :   2 x 25 l
Pomp :  
maximum  5,5 l/ min 
minimun  4,5 l/ min 
maximum druk 9 bar

Groene LED = OK! 
Rode LED = toestel in alarm!


