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SPIN ATF MASTER GEAR EVO 2
automaattivaihteiston huoltolaite
Italialainen SPIN ATF Master on täysautomaattinen
vaihteiston huoltolaite.
Laitteella voidaan vaihtaa automaattivaihteiston öljy
moottorin käydessä ja tuolloin kaikki öljy vaihtuu.
Lisäksi öljy suodatetaan suodattimen läpi, jossa on
myös voimakas magneetti.
Laitteella voidaan lisäksi lisätä Forte ATT –
vaihteiston hoitoainetta, joka puhdistaa ja voitelee
vaihteiston.
Laitteessa on omat sähköpumput (230 V ja 4 l/min)
sekä uudelle että vanhalle öljylle.
Automaattihuolto on täysin automaattinen letkujen
kytkennän jälkeen. Laitteen kirkas taustavalaistu
näyttö neuvoo käyttäjää.
Laitteet ohjelmassa on myös manuaali toiminta.

EVO 2 mallissa on vakiona
virtaussuunnan vaihtoventtili sisään
rakennettuna.
Näin huolto nopeutuu entisestään.

Laitteen takana on hyvät säilytyspaikat
letkuille. Letkut kiinnitetään liittimiin
likaantumisen estämiseksi.

Etupaneelissa on painemittarit uudelle ja vanhalle
öljylle sekä taustavalaistut lasiputket, joissa näkyy
molemmat öljyt.

Molemmat öljysäiliöt (a` 30 l) ovat omien vaakojensa
päällä. Näin saadaan tarkka mittaus öljyille.
Säiliöt ovat irrotettavia ja tilaan sopii kaupalliset 20 litran
säiliöt.
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FORTE
vaihdelaatikon huoltolaite

Laitteen sivussa on magneetilla varustettu suodatin ja
säiliö Forten ATT –lisäaineelle.

Laitteen mukana tulee kattava
yleisadapterisarja kätevässä telineessä.

Spin ATF huoltolaitteella voidaan tehdä seuraavat huoltotoimet:
-

automaattinen automaattilaatikon öljynvaihto

-

manuaalinen automaattilaatikon öljynvaihto

-

uuden öljyn manuaalinen lisäys vaihdelaatikkoon

-

ohjaustehostimen öljynvaihto

-

automaattivaihteiston öljyn vaihto mittatikun kautta (sinetöidyt
vaihteistot)
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-

turvallinen käyttää, laitteessa on kaikki venttiilit oletuksena auki eli
esim. sähkökatkos ei aiheuta paineen nousua vaihteistossa.

-

öljyn virtaussuunnan vaihtoventtiili on vakiona

-

näyttää öljyn lämpötilan näyttöpaneelissa

-

kierrätyksen aikana poistaa/lisää öljyä pienissä määrin (2 dl). Näin
vaihteistossa on aina oikea määrä öljyä (ei käy kuivana).

-

Pumpun kapasiteetti on 4 l/min.

-

automaattinen letkujen pituuden kompensointi

-

automaattinen Forte ATT –lisäaineen lisäys (määrä säädettävissä)

-

virtausmittari taustavalolla (LED)

-

irrotettavat öljy säiliöt, mahdollisuus eri öljylaatujen käyttöön.

-

öljysuodatin varustettu magneetilla (pienimmätkin metalli hiukkaset
pysyvät suodattimessa). Suodattimen vaihtoväli 60 l.

-

tulostaa raportin huollosta (lisävaruste)

-

runsas adapteri valikoima eri vaihdelaatikko malleihin.
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Erikoisominaisuudet:

