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Våra utbildningar ger dig möjligheten 
att fördjupa dina kunskaper inom olika 
fordonstekniska områden. 

Vi erbjuder både webbkurser och fysiska 
utbildningar. Webbkurserna ger dig möj-
ligheten att förbjuda dina kunskaper från 
den plats du befinner dig på och via våra 
fysiska utbildningar ingår såväl teoretiskt 
som praktiskt kunskap samt möjligheten 
att diskutera dina erfarenheter med våra 
utbildare eller andra deltagare.

Nyfiken på att bredda ditt tjänsteutbud? 
Se utbildningar för klimatsystem på  
ProMeister.se eller scanna QR-koden.

Klimatsystem utbildningar

Läs mer om  
utbildningarna här.

R134a

R1234yf

En helautomatisk AC-serviceenhet med 
lättläst grafisk display och tydliga instruk-
tioner för teknikern under hela arbetspro-
cessen. Integrerad databas med infor-
mation om fyllnadsmängder. Inbyggd 
skrivare dokumenterar det utförda 
arbetet. Automatisk vakuumkontroll och 
påfyllning av spårmedel vid läcksökning.

Patenterat fuktfritt fyllnadssystem för  
ny olja och spårmedel. Maskinen upp- 
fyller kraven enligt SAE J 2099 och SAE  
J 2788. 16 kg intern fyllnadscylinder.  
Kan kompletteras med hybridspolnings-
sats samt gasanalysator för köldmedels-
renhet enligt SAE.

Leveranskontroll inkl. kalibrerings- 
protokoll och igångkörning, samt teknisk 
support och 48 timmars inställelsetid av 
tekniker vid problem ingår.

En helautomatisk AC-serviceenhet för 
det nya köldmediet R1234yf. Den har 
lättläst grafisk display och tydliga  
instruktioner för teknikern under hela 
arbetsprocessen. Integrerad fordons- 
databas med information om fyllnads-
mängder. Inbyggd skrivare dokumenterar 
det utförda arbetet. Automatisk vakuum-
kontroll och påfyllning av spårmedel  
vid läcksökning.

Patenterat fuktfritt fyllnadssystem för ny 
olja och spårmedel. Maskinen uppfyl-
ler kraven enligt SAE J 2099 och SAE J 
2843. 16 kg intern fyllnadscylinder. Kan 
kompletteras med hybridspolningssats 
samt gasanalysator för köldmedelsrenhet 
enligt SAE.

Leveranskontroll inkl. kalibreringsproto-
koll, riskanalys och igångkörning, samt 
teknisk support och 48 timmars inställel-
setid av tekniker vid problem ingår.

Tillbehör:
Hybridspolningssats.
2052-44710007  
 
Gasanalysator  
(handburen). 
2052-44710013
 
Gasanalysator  
(fast monterad).
2052-44710011

Tillbehör:
Hybridspolningssats.
2052-44710007  
 
Gasanalysator  
(handburen). 
2052-44710013
 
Gasanalysator  
(fast monterad).
2052-44710011

ProMeister

31 390:-
Ord. pris 37 000:-

40 390:-
Ord. pris 47 500:-

Art. nr. 2052-530030

Art. nr. 2052-5301234
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ACS 753ASC 6100 G

ACS 763ASC 6300 G

Robust men lättmanövrerad – den  
helautomatiska serviceenheten ACS  
753 är den nya referensen för service  
av R134a-luftkonditioneringsenheter. 
Den är kompatibel med A/C-systemen i 
nyttofordon, lastbilar och hybrider och 
uppfyller SAE J2788 och europeiska 
standarder.

ACS 753 har utformats för att göra livet 
lättare för verkstaden genom att möjlig-
göra snabb och tillförlitlig service och 
underhåll. Den ger dig också smidig 
tillgång till en rad olika funktioner.

Pålitlig basenhet med alla viktiga  
funktioner. Passar bra för verkstäder  
som bara utför några få AC-service- 
arbeten per månad, eller som en extra 
serviceenhet. Trippelcertifierad för 
R134a, R1234yf och R513A. Fuktfritt  
förvarings- och matningssystem för  
ny olja och UV-tillsats.

Perfekt för verkstäder som utför upp  
till ca 30 AC-servicearbeten per år.

Den helautomatiska klimatservice- 
enheten ACS 763 är robust men ändå 
mycket lättmanövrerad. Den är också 
bäst i klassen för klimatservice-enheter 
för R1234yf-kylmedel. Enheten upp- 
fyller de strängaste kraven för service  
av nyttofordon, lastbilar och A/C-hybrid-
system, uppfyller specifikationerna för 
tyska biltillverkare, SAE- och Europa- 
standarder. 

ACS 763 har utformats för att göra livet 
lättare för verkstaden genom att möjlig-
göra snabb, tillförlitlig service och under-
håll. Den ger dig också smidig tillgång till 
en rad olika funktioner.

Det säkra valet för större verkstäder. 
Professionell, helautomatisk AC-service. 
Trippelcertifierad för R134a, R1234yf  
och R513A. Fuktfritt förvarings- och  
matningssystem för ny olja och UV- 
tillsats. Tre separata vågceller för UV- 
tillsatser och oljehantering.  
 
Perfekt för verkstäder som har flera 
användare.

Säljs separat:
Anslutningssats. 
Trippelmaskin. 
Slang.

Säljs separat:
Anslutningssats. 
Trippelmaskin. 
Slang.

BoschWAECO

49 230:-30 460:-

52 470:-43 518:-

Art. nr. 2083-SP00000160Art. nr. 2050-9103303104

Art. nr. 2083-SP00000163Art. nr. 2050-9103303105
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Serviceavtal- 
erbjudande

Utrustningsunderhåll är säkerhet och 
god ekonomi om den utförs av kvalifice-
rad personal 

Med stor erfarenhet och djupgående 
produktkunskap har våra tekniker de bästa 
förutsättningarna att utföra service och 
reparationer till din fulla tillfredsställelse.  
Vi är naturligtvis landsomfattande och med 
vår centralplanering är vi alltid nära dig.  
 
 
J&B Maskinteknik skräddarsyr  
serviceavtal till dig 

Serviceavtal passar alla sorters verkstäder. 
Då får utrustningen regelbunden service, 
anpassad till verksamhetens behov. Vi upp-
täcker begynnande fel i tid och kan åtgärda 
dem innan de orsakar driftstopp. 
 
 
Kundportal 

För att kunna erbjuda en helhetslösning 
har vi en egen kundportal. Här loggar du 
in och tar del av kalibreringsbevis, historik, 
ser servicestatus, har koll på när det är dags 
för nästa kalibrering och mycket mer. Direkt 
efter avslutad kalibrering.

Teckna ett 3-årigt serviceavtal vid köp 
av produkter från J&B Maskinteknik och 
få första årets service utan kostnad*. 
Scanna QR-koden för att komma direkt 
till kalibreringsformuläret.  
*Baserat på ett besök per år.

Scanna koden och kom direkt 
till vårt kalibreringsformulär.



Kostnad för frakt och montering kan tillkomma. Kan ej  
kombineras med andra erbjudanden. Antal beskriver  
minsta beställningsantal för angivet pris. Reservation  
för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Produkterna i  
denna kampanj kan vara extrautrustade.

Kontakt:
order@jbmaskin.se
Tel: 031 - 788 30 00

jbmaskin.se
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