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1. Automatiska
arbetsrutiner
2. Effektivitet, ekologi
och ekonomi

Gör det möjligt för dig att parallellt utföra andra arbetsuppgifter.
Maskinens kompakta konstruktion gör att ledningar, slangar och rör
har korta avstånd vilket gör att drifttid och läckagerisk minimeras.
Effektivitet och pålitlighet maximeras.

3. Användarvänlighet
-fokus på upplevelse

Våra maskiner har logisk och professionell menynavigering. Twinmaskinen har pekskärm och 3900 färgskärm. Du guidas i processerna
med bilder och instruktioner.

4. Rent och
säkert

Den patenterade hybridfunktionen är ett mycket effektivt rengöringssystem för hela maskinen. Du kan utan risk för inblandning mellan
oljor arbeta på både hybrid och konventionella bilar.

5. Läckageavkänning
i samtliga modeller

Alla SUN ECK AC-stationer är utrustade med en funktion för läckageavkänning och varnar vid läcka i vakuumfasen. Premiummodellerna
är dessutom utrustade med en kvävgasanslutning så du kan göra
tryckprov av AC-systemet via AC-maskinen.

6. Funktionell
design

SUN ECK AC-maskiner har en genomtänkt placering av alla servicekomponenter vilket underlättar arbetet för dig.

7. Enkla att
underhålla

SUN ECK AC-stationer är mycket lätta att underhålla och ger dig
information om nödvändigt underhåll. Teckna gärna ett serviceavtal för
säkerställande av funktion och uppfyllande av lagkrav.

8. System för
diagnos

På de mer avancerade maskinerna går det att utföra diagnos på dina
kunders AC-system. Med en patenterad diagnosfunktion kan man
felsöka och få en statisk eller dynamisk diagnos på systemet.

9. Professionell
service

Våra säljare och tekniker kan det mesta om AC och är väl utbildade
kring allt från tekniska problem, hantering av reparationer till rekommendationer för reparation eller underhåll.

10. Alltid
tillgängligt

All nödvändig information om just din AC-maskin finns samlat på en
onlineportal där vi som återförsäljare dygnet runt kommer åt den info
vi behöver. Tryggt för oss och tryggt för dig som kund.
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