ليست تعذادي از تجهيزات موجود در كارگاههاي تخصصي مهنذسي خودرو
 دظتگاُ آًااليسر  5گاز ايتاليايي :قاتليت تست گاصّاي حاطل اص احتشاق سَخت ّا
شاهلHC,CO,CO2,NOX,O2
 دظتگاُ شارش گاز كَلر توام فَل ايتاليايي :قاتليت شاسط گاص كَلش دس اًَاع
سيستن تَْيِ ٍتثشيذ خَدسٍَّداساي قايليت سيكاٍسي گاصّاي ...ٍ R134a
 دظتگاُ تعت ًشت ياب گاز CNGشاپٌي :اهكاى تشخيض ًشتي گاص هتاى پشٍپاى
ٍتَتاى ٍ....دس داخل لَلِ ّا ٍهذاساتي كِ داساي گاص هزكَس هي تاشٌذ سا تِ طَست
آالسم تا دقت تااليي ّشذاس هي دّذ .
 ترهَهتر لَترٍى هذل( TM952دٍ عذد هَجَد هي باشذ)  :قاتليت اًذاصُ گيشي
دهاي سيال تَسط هيلي حذٍد 02ساًتي كِ تِ دستگاُ ٍطل هي تاشذ.
 تٌشيَهترفراًعَي :قاتليت اًذاصُ گيشي كشش اًَاع تسوِ تا هقاطغ تخت  ،شياسداس ٍ...
 پرض ّيذرٍليكي :داساي تَاًايي پشع قطعات جاهذ تا فشاس حذٍد 20تي.
 جرثقيل ظقفي آٍيس :اهكاى ًظة تش سٍي خشپا ٍجاتجايي دستگاّْا يا اجضا سٌگيي
تا ٍصى حذٍد  3تي.
 جك ظَظواري  2.5تي :داساي پايِ قاب داس ٍچشخ داس هخظَص ٍقاتليت حول
اجسام تا اتعاد 2.1*2*0هتش تا ٍصى حذاكثش  0.1تي.
 دظتگاُ باالًط ديٌاهيكي :قاتليت اًذاصُ گيشي ًاتاالًسي اًَاع ديسك ٍقطعات
حلقَي تا شعاع حذاكثش  02ايٌچ ٍ قطش داخلي( 1-0ايٌچ).
 دظتگاُ تٌظين هَتَر دياگ راياى خَدرٍ :قاتليت اًذاصُ گيشي اًَاع پاساهتشفشاس
َّا ،دهاي َّا  ،دهاي آب  ،دٍس هَتَس ٍ.....دس هَتَسّاي اًظكتَسي احتشاق داخلي.

 دظتگاُ جايگسيي باطري  :داساي خشٍجي تشق ٍ21لت تا جشياى تا 322آهپشهي
تاشذ.
 دظتگاُ شارش باتري  :داساي قاتليت شاسط اًَاع تاتشي ٍ20لت هي تاشذ.
 دظتگاُ فرز دٍطرفِ :قاتليت سٌگ صًي ٍ تشادُ تشداصي قطعات تا ايعاد كَچك ٍ تِ
كوك قسوت تَسع سيوي آى هي تَاى پليسِ ٍ تشادُ ّاي سٍي قطعات جاهذ تويض
ًوَد.
 فشار ظٌج ديسل  :قاتليت تست اًَاع اًظكتَس سا دس هَتَسّاي ديضل جْت تشخيض
ًشتي سا داسد.
 هيكرٍ هتر ّا( :اًَاع ظايس ّاي هختلف)قاتليت اًذاصُ گيشي قطعادت هختلف تا قطش داخلي
ٍخاسجي اص  0.1ساًت الي  20ساًت سا تا دقت تاالي  2.22سا داسا هي تاشٌذ:.
 كوپرض ظٌج :تَاًايي اًذاصُ گيشي فشاس هحفظِ احتشاق سا دس خَدسٍّاي تٌضيٌي داسا هي تاشذ.
 كوپرظَر باد  :تَاًايي فشاس تَليذ تاد ٍرخيشُ آى دس هخضى تا فشاس  8تاس سا داسا هي تاشذ.

 هَلتي هتر ديجيتال :قاتليت اًذاصُ گيشي اًَاع ٍلتاط،جشياى ٍهقاٍهت تا دقت تاال.
 دظتگاُ خَدرٍي پصٍ  202زًذُ تيپ  :3قاتليت تست تواهي تخشْاي هختلف
خَدسٍ تش سٍي ايي دستگاُ سا تِ كوك جك قيچي دٍتل داسا هي تاشذ.
 جك قيچي دٍبل شركت راٍ ايتاليا :اهكاى تست تخش ّاي هختلف خَدسٍ سا
ايجاد هي كٌذ اص جولِ كاستشد ايي دستگاُ تشاي اًذاصُ گيشي صٍاياي چشخ تا دستگاُ
تٌظين فشهاى كاستشد داسد.
 دريل  :تشاي سَساخ كاسي اًَاع قطعات جاهذ كاستشد داسد.
 دظتگاُ جَغ  :تشاي جَشكاسي قطعات فلضي كاستشد داسد.
 دظتگاُ پرٍفيل بر :تشاي تششكاسي پشٍفيل تا اتعاد هختلف حذاكثش هقطغ 8*1كاستشد
داسد.

