
ARCTICPRO
ACX 150 

ВИСОКА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

ArcticPRO ACX A/C автоклиматична станция
MAHLE с E³-Технология
Екологично х Икономично х Ефикасно



Контакт

MAHLE Aftermarket: sales-workshop-equipment@mahle.com   

www.mahle-aftermarket.com

За допълнителна информация, моля свържете се с вашия 
партньор

Teхнически данни

Oхладител R134a

Сертификати CE, PED

Охладителен резервоар 20 L

Компресор 14 cm3

Капацитет на вакуумната 
помпа

170 L/min

Капацитет на филтър 
дехидратора

150 kg

Процент на 
възстановяване

>95%

Маркучи 4.5 m (опция: +3 m)

Функция хибриди Да

Принтер Да

Датчици за налягане Резервоар, LP, HP

Бутилки за масло Ново масло (PAG+POE), 
Използвано масло, UV добавка

Дистанционна сервизна 
услуга

Да

Изпускане на 
некондензирани
газове

напълно автоматично

Дисплей 4.3" TFT цветен тъч скрийн

Клавиатура Тъч скрийн 

Операционни езици
на менюто

24

Работна температура 10°C до 50°C

Източник на захранване 230 VAC, 50 HZ, 800 W

Размери 1,050x655x650 mm

Тегло 85 kg

Гаранция 24 месеца 

R134a

E³

Произво-
дствена 
помпа

USB интерфейс за
софтуерни 
актуализации,
доклад за извършените
процедури и т.н.

170 L/min 
вакуум-помпа

R134a 
Охладител

MAHLE  
E³ Технология

Леки автомобили,
лекотоварни, офроуд,
селскостопански,
хибридни

Дистанционна сервизна
услуга: Сервизна
поддръжка по всяко
време и навсякъде

Съвместимо с
1234yf

Цветен тъч скрийн

А/С - Проверка на 
ефективността

Принтер за отчет на 
клиенти

База данни

ArcticPRO ACX A/C 150 автоклиматична станция с  
MAHLE E³-Технология за охладител R134a
Формулата на MAHLE A/C E³ =Екологично х Икономично х Ефикасно

Предимства за клиента

E³ - Зареждане: Винаги готова за употреба - независимо от температурата на околната среда.

Успешно зареждане, независимо от превозното средство и околоната температура. Гарантирано!

E³ - ВАКУУМ ПОМПА: Дълъг интервал на сервизен живот – чрез автоматична регенерация на маслото на 

вакуум-помпата.

С този вътрешен процес за почистване на маслото, интервалите за смяна на маслото могат да бъдат удължeни до 1000

работни часа. Полза: По-малко време за престой и разходи за поддръжка.

E³ - СВЪРЗВАНЕ: Пълно възстановяване на охлаждащия агент от маркучите и бързите връзки. 

Никакво замърсяване на охладителя с въздух не може да бъде допуснато. Значителна икономия - без загуба на скъп 

охладител.


