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BOSCH ACS 611 
(арт № SP00000002)
ACS 611 от Bosch е сред най-модерните уреди за сервизиране на климатични 
инсталации за леки и товарни МПС. Като всички напълно автоматични уреди 
на BOSCH и той е предназначен за обслужване на автоклиматици, базирани на 
R134a, с минимум намеса от страна на оператора. Уредът контролира автоматично 
всяка стъпка от поддръжката – източване, рециклиране и пълнене на маслото и 
хладилния агент. 

НА СПЕЦИАЛНА ЦЕНА ОТ

4 999,99 ЛВ. с ДДС/бр.

BOSCH ACS 653 
 (арт № SP00000135)
Новият стандарт в уредите за обслужване на климатици с R134a и  R1234yf. Напълно 
автоматична станция за сервизиране на климатични инсталации на леки и търговски 
автомобили, съвместима и с хибриди и електромобили. С високо прецизната си 
измервателна технология и изцяло автоматизираното обслужване ACS 653 отговаря 
на строгите технически европейски норми и дава възможност за ефективно сервизно 
обслужване на климатичните системи за леки и товарни автомобили. 

НА СПЕЦИАЛНА ЦЕНА ОТ 

6 899,99 ЛВ. с ДДС/бр.

Артикулен номер Приложение Пакет 1 Пакет 2 
1987431157 MERCEDES-BENZ ATEGO 1 бр. 1 бр.
1987431163 MAN TGA 2 бр. 2 бр. 
1987431172 SCANIA P,G,R 3 бр. 5 бр. 
1987432150 MERCEDES-BENZ ACTROS 4 бр. 5 бр. 
1987432153 SCANIA 124L 3 бр. 5 бр. 
1987435048 VOLVO FH 3 бр. 5 бр. 

УРЕДИ ЗА СЕРВИЗИРАНЕ НА КЛИМАТИЦИ НА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

ПОДАРЪК 

ПЛЮС ПОДАРЪК 
комплект филтри кабина - 
ПАКЕТ 1

ПЛЮС ПОДАРЪК – комплект 
филтри кабина - ПАКЕТ 2


