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Máquina de A/C totalmente automática

para recuperação, reciclagem e carga

com refrigerante R134a ou HFO1234yf

para utilização móvel externa ou interna.

O design orientado para a oficina é de

fácil utilização, economiza espaço e a

caixa é fabricada em metal. Como opção,

está disponível o carrinho que facilita o

manuseamento na oficina.

Os materiais de alta qualidade utilizados

são selecionados para tornar a máquina

resistente e robusta.

É bastante importante a utilização de 6 m

de mangueira de serviço, que permite

alcançar as portas de serviço do sistema

de A/C que estão frequentemente

localizadas na parte superior do veículo.

Para proteger o equilíbrio interno de gás,

todas as máquinas de A/C da Ecotechnics

estão equipadas com um sistema de

bloqueio. Nesta máquina móvel, este é

facilmente acedido a partir da parte da

frente da máquina.

O teste de pressão do sistema A/C pode

ser realizado muito rapidamente através

das válvulas de serviço manuais e ajuda a

analisar o sistema A/C.

O visor alfanumérico orienta com

segurança operadores inexperientes em

todo o serviço de A/C. A introdução de

dados é efetuada num teclado em

separado.

O banco de dados contém informações

específicas sobre veículos agrícolas, além

de carros e caminhões também.

A descarga dos gases "não

condensáveis" do depósito interno ocorre

manualmente. A impressora térmica, o

aquecedor, bem como os componentes

robustos e profissionalmente

desenvolvidos, constituem esta máquina

de A/C especial.

ECK LAND

Produto especial da Ecotechnics para o refrigerante R134a ou HFO1234yf.

A ECK Land foi desenvolvidapara utilização portátil e pode ser facilmente

transportada.

A companhia móvel na estrada

ECOTECHNICS PARA R134a OU HFO1234yf

Tipo refrigerante R134a ou HFO1234yf

Tensão 220-240V 50/60 Hz

Bomba de vácuo 72 l/min, grau de vácuo 0.1 

mbar

Compressor hermetico 1/3 HP

Velocidade recuperação 300 g/min na fase líquida

Resolução balança 10 gr

Resolução balança óleo 5 gr

Temperatura funcionamento 11/49 °C

Sistema filtragem 1 filtro de humedad

Garrafa refrigerante 7 litros, recarregável

Tubos 6 metros

Torneiras automáticas Não disponível

Visor LCD alphanumeric mm 98 x 39

Connectividade WIFI Não disponível

Função Hybrid / 

compressores elétricos

Não disponível

Deteção de fugas de 

Nitrogénio e Nitrogénio + H2

Não disponível

Identificador do Gás / 

Analisador do Gás

Não disponível

Kit de lavagem Não disponível

Luz de estado Não disponível

Aquecedor da garrafa Standard

Impressora térmica Standard

A/C diagnóstico Não disponível

Frascos herméticos e 

recarregáveis óleo/líquido 

contrsatante

Não disponível

Frascos herméticos 

óleo/líquido contrsatante

Não disponível

Frascos recarregáveis 

standard óleo/líquido 

contrsatante

Standard 1

Descarga automática do ar Não disponível

Dimensões / Peso cm 51 x 42 x 44, 40 kg

Dimensões / Peso 

Embalagem

cm 70 x 70 x 80, 50 kg


