Aircoservicetoestellen
Lenteactie
03 457 78 78

Konfort 705R		
Semi-automatisch 		

www.metalced.be

→ koudemiddel R134a
→ competitieve prijs

• Compleet: uiteraard recupereren, wegen, vullen maar eveneens
meertalig NL - FR - E - ..., compensatiefunctie voor slanglengte,
servicealarm, > 95% terugwinningefficiëntie, database auto/ truck/ agri, ...
• LCD scherm met blauwkleurige achterverlichting - 4x20 karakters.
Optie : thermische printer

€ 2.599*
Konfort 705R

Gratis demonstratie!

Sedert 1992
600 personeelsleden
ISO TS 16949 gecertifieerd

Konfort 707R
Automatisch

→ koudemiddel R1234yf
→ maakt werk nog makkelijker

• Compleet: uiteraard recupereren, wegen, vullen maar eveneens
meertalig NL - FR - E - ..., compensatiefunctie voor slanglengte, servicealarm,
> 95% terugwinningefficiëntie, database auto/ truck/ agri, ...
• LCD scherm met blauwkleurige achterverlichting - 4x20 karakters.
• Automatische purge voor niet condenseerbare gassen.
Opties: thermische printer, detectie van type koudemiddel, ...
Indienststelling inbegrepen.
*Franco geleverd vanaf 250 €

€ 2.691*
Konfort 707R

Konfort 760R
Automatisch

→ koudemiddel R134a of R1234yf
→ maakt werk nog makkelijker

• Compleet: uiteraard recupereren, wegen, vullen maar eveneens meertalig
NL - FR - E - ..., compensatiefunctie voor slanglengte, servicealarm,
> 95% terugwinning efficiëntie, database auto/ truck/ agri ,
2-traps vacuümpomp, ...
• Richtbaar paneel met display en manometers.
• Hoogresolutie TFT kleurenscherm.
Opties: thermische printer, dedectie van type koudemiddel, ...

€ 3.899*
Konfort 760R

Konfort 780R
Automatisch

→ koudemiddel R134a + R1234yf
→ maakt werk nog makkelijker

• Compleet: uiteraard recupereren, wegen, vullen maar eveneens
meertalig
NL - FR - E - ..., compensatiefunctie voor slanglengte, servicealarm,
> 95% terugwinning efficiëntie, 2-traps vacuümpomp,
database auto/ truck/ agri, thermische printer, ...
• Richtbaar paneel met display en manometers.
• Hoogresolutie TFT kleurenscherm.
Optie: detectie van type koudemiddel.
Aanbevelingen:
Audi
Bentley
BMW
Bugatti
Chevrolet

Hyundai
Kia
Lamborghini
Land Rover
Mazda

Mercedes-Benz
Mini
Mitsubischi
Nissan
Opel

€ 5.639*
Konfort 780R

Porsche
Renault
Seat
Skoda
Subaru

Suzuki
Toyota
Volkswagen
Indienststelling inbegrepen.
*Franco geleverd vanaf 250 €

Een selectie van onmisbaar toebehoren!
Er is uiteraard veel meer - contacteer Filip Troubleyn 0496 59 07 12 - filip.troubleyn@metalced.be

Universeel bruikbare PAG 46YF olie
250 ml
Volledig compatibel met originele vulling van PAG olie in fabriekssystemen.
Double End Capped techniek, geschikt voor zowel R134a als R1234YF systemen.
Door de DEC samenstelling eveneens geschikt voor elektrisch aangedreven automotive
airco systemen.

€ 9.90/st (+port)
PAG46YF - 15344

Lekzoekvloeistof - Verstuiver
Maakt een dik vloeibare laag waardoor lekken met behulp van stikstof
makkelijk zichtbaar worden.
100% biologisch afbreekbaar - niet giftig - niet corrosief.

€ 6,30/st (+port)

€ 7,20/st (+port)

Uni-12966

Uni-12694

5 l lekzoekvloeistof

500 ml fles met verstuiver

CLick Lock verzegeling (25 st)

Stickers (50 st)

Verzegel de aansluitingen met
Click Locks (rood + blauw).
Slechts 1 x bruikbaar!
Via stickers met unieke code blijft uw
werk traceerbaar (5 klevers om aan te
brengen op beide Click Locks + bv op
werkorders/ facturen).
Gebroken Click Lock
aer is aan het systeem gewerkt!

€ 32 (+port)
(50 x) Uni-10659

voor R123a (50 st)

€ 38 (+port)

€ 38 (+port)

€ 32 (+port)

Uni-13919

Uni-16702

(50 x) Uni-16674

voor R134a (25 st)

voor R1234yf (25 st)

voor R1234yf (50 st)

Sets voor lekdetectie met “formeergas”.
Formeergas is een mengsel van 95% stikstof en 5% waterstof.
Waterstof bevat de kleinste molecule die wij kennen wat ideaal is bij het opsporen van ondichtheden.

Voor R134a koudemiddel

1

Samenstelling:
•

kar geschikt voor 10 l cilinders

•

stikstof/ waterstof reduceerventiel (0 - 20 bar) - voor dit mengsel met
linkse draadaansluiting

•

verbindinsslang tussen reduceerventiel en meterset

•

manometer met rode instelbare wijzer waarmee de ingevoerde testdruk
gemarkeerd wordt waardoor een drukverloop vlot dedecteerbaar is

•

kogelkraan met 3 standen
een drukdemper zorgt voor een veilig gedoseerd aflaten van de druk

•

hoge- en lagedrukslang (rood en blauw) met snelkoppeling

•

geleverd met stikstof/ waterstof lekdedecter D-640

Voor R134a koudemiddel
1

€ 683*
Uni-14371

voor R134a

Lekdetectie op aircosystemen met R1234yf koelmiddel?
De meterset verwisselen volstaat! 2
Samenstelling:
•

kogelkraan met 3 standen
een drukdemper zorgt voor een veilig gedoseerd aflaten van de druk

•

manometer met sleepwijzer - doormeter 80 mm

•

1,5 m slang met HD snelkoppeling - 1,5 m slang met LD koppeling

•

1,5 m aansluitslang

•

geleverd in koffer

Voor R1234yf koudemiddel

€ 878*

1 + 2

Uni-14371 + Uni-14765

voor R134a + R1234yf

Metalced
Tel: 03/457.78.78
info@metalced.be

Fax: 03/457.09.68
www.metalced.be

Indienststelling inbegrepen.
*Franco geleverd vanaf 250 €
Uitsluitend bestemd voor de vakman! De vermelde prijzen zijn zonder BTW. Zij zijn niet bindend en kunnen op elk moment zonder voorafgaand
bericht gewijzigd worden. De foto’s zijn illustratief en worden zonder verbintenis gegeven. Aanbieding geldig tot 31 juli 2019- levering franco.

