LINHA DE EQUIPAMENTOS

SOLUÇÕES INOVADORAS EM
DIAGNÓSTICO AUTOMOTIVO

OXI-SANITIZAÇÃO
Alto poder de higienização, descontaminação
(fungos e bactérias) e eliminação de odores
indesejados (cigarro, suor, animais, bolor, etc) do
veículo e do ar condicionado.
PRINCIPAIS DESTAQUES:
Alimentação via conector 12V do veículo com
muitas vantagens:
• Higienização com o veículo totalmente selado
(mais qualidade).
• Uso em qualquer local dentro ou fora da oficina
(não precisa de energia elétrica ao lado do
veículo).
• Operação sem consumo de energia elétrica da
oficina (menor custo para a oficina).
Soluções Inovadoras em Higienização por Ozônio

CLIENTES MAIS SATISFEITOS E MAIS RECEITA PARA A SUA OFICINA!

OSCILOSCOPIO SCOPE X5
SUPER OSCILOSCÓPIO AUTOMOTIVO, com 5
canais, 3 canais de entrada e 2 de saída, onde podem
ser efetuados testes de sensores e atuadores em
veículos linha leve e diesel. Faça testes de forma fácil,
precisa e rápida em bicos injetores, primário e
secundário de bobina (cabo de vela e bobina
individual), compressão relativa e muito mais!
Señales en la nube:
Cientos de señales disponibles en la nube
compartida por los usuarios del Scope X4
Multiplataforma:
Utilize o Osciloscópio: Windows, Android, Linux ou iOS.

ANALISADOR DE GASES DG4
REFERÊNCIA EM ANÁLISE DE EMISSÕES VEICULARES.
É um analisador de gases para veículos movidos a gasolina,
álcool, flex e gás natural veicular.
Permite ler os 4 principais gases:

CO - monóxido de carbono
CO2 - dióxido de carbono
HC - hidrocarbonetos
O2 - oxigênio

Oferece como opcional a
leitura do quinto gás:
NOX - óxidos de nitrogênio.

É homologado pelo Inmetro e está de acordo com as normas de
inspeção oficial do Brasil e de diversos outros países.
Possui acessórios para uso em motocicletas.

RECICLADORA AC 180
Encontre a melhor relação custo-benefício do mercado com as
recicladoras da Alfatest. Uma perfeita combinação de durabilidade,
praticidade e desempenho para que você desenvolva o seu negócio
com tranquilidade. Indicadas para sistemas de ar condicionado com
gás R134a, recuperam e recarregam o gás refrigerante e o óleo do
compressor.

Disponível na versão: Manual (AC 180)

TESTADORES
E CARREGADORES DE BATERIAS
AUMENTE A PRODUTIVIDADE E LUCRATIVIDADE DO SEU NEGÓCIO
Tecnología patentada y recomendada por los fabricantes

BT 521

BT 521: teste digital de baterias de 6V e 12V e
sistema elétrico de 12V e 24V, com impressora
integrada e tecnologia para testa baterias Start/Stop.

BT 282

BT 282: teste digital de baterias de 6V e 12V e
sistema elétrico de 12V, tecnologia para testar
baterias Start/Stop.

SC 212

SC 212: carregador digital microprocessado com 5
estágios automáticos de carga.

EMPRESA
Somos uma empresa inovadora que desenvolve e
produz equipamentos de alta tecnologia para
diagnóstico e reparação de veículos. Com mais de
30 anos de mercado, temos o maior parque
instalado de scanners para teste de injeção e
eletrônica embarcada e somos uma das empresas
mais premiadas do setor. Nossa filosofia de
atuação

está

baseada

em

inovação,

ética,

qualidade e atendimento de alto nível aos nossos
clientes.

EXPORTAÇÕES
Os produtos Alfatest são comercializados em
mais de 30 países, graças à alta qualidade,
preços competitivos e valor agregado. A
Alfatest também produz em OEM para grandes
marcas do mercado automotivo mundial.

SUPORTE TÉCNICO
Equipe especializada e preparada para prestar
o melhor atendimento técnico e solucionar
todas as dúvidas de uso dos equipamentos.

POLÍTICA COMERCIAL
A Alfatest valoriza seus clientes e possui uma
política comercial especial para que um cliente
Kaptor possa adquirir os modelos mais modernos
da linha Kaptor sempre com condições especiais.

AVISO IMPORTANTE
A Alfatest reserva-se o direito de alterar as características e
especificações dos produtos deste catálogo sem prévio aviso.

REDES SOCIAIS

