
Har ni många kunder som kör bilar med automatisk växellåda?

- Ta möjligheten att kunna erbjuda kunden automatlådesköljning!

- Erbjud kunden alternativet att återfå växellådans tidigare egenskaper och möjligheten till att 
spara kunden en eventuell senare reparation på tiotusentals kronor för växellådans ingående delar.

- Få möjlighet till att tjäna pengar på växellådssköljning. En verkstad har generellt bra förtjänst på 
oljor, så förutom att få en nöjd och återkommande kund så har ni även bra täckning på affären!

Växellådan behöver service och underhåll precis som motorn, och även då biltillvekare påstår att 
dess olja håller bilens livslängd så finns det många exempel där det hjälpt för
transmissionsrelaterade problem med en växellådssköljning.

En automatväxellåda behöver service efter intervall, gärna runt var 6 000 - 8 000 mil, självklart 
varierande beroende på märke och modell. Moderna och högpresterande automatväxellådor
blir mer och mer avancerade och styrs av finmekanisk elektronisk utrustning, vilket
ställer höga krav på oljekvalitet och underhåll.

För att byta ut all olja så krävs det en ATF spolmaskin. Om du byter olja manuellt i en automatlåda 
så kommer du vanligtvis endast åt att byta ut mellan 35 - 50% av oljan.

Det innebär då att den nya oljan blandas med den gamla, vilket oftast innebär att problemen
kvarstår i kundens automatlåda.
Använder ni er i stället av en spolmaskin byter ni ut all olja i systemet.

Har ni kunder som har problem med exempelvis slirande växlar och/eller hårda växlingar så krävs 
det oftast en spolning där det går åt runt 20 liter ATF olja.

Maskinen är tillverkad helt i stål, med solid bakgrundsbelyst skärm och tangentbord anpassat för 
arbete på verkstadsgolvet.
Med maskinen medföljer de 35 vanligast förekommande adaptrarna, och även inloggning till
Top Autos databas med skisser över anslutningspunkter, oljemängder, passande adapters, mm.

Vi erbjuder både avbetalning månadsvis, hyresavtal eller direktköp!

Automatisk oljebytare för automatväxellådor
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SPEED 2000 från italienska TopAuto är maskinen för perfekt underhåll av
automatiska växellådor av bilar av alla märken!

Resultatet av många års erfarenhet inom fältet gör att mekanikern
kan arbeta snabbt och effektivt i total säkerhet med perfekt resultat!

Top Auto SPEED 2000 är en helt automatisk maskin som ger en
fullständig beskrivning steg för steg i arbetsmomentet, vilket hjälper till
och styr både den erfarne och den oerfarna operatören i arbetsmomentet.

Top Auto SPEED 2000 kan även ställa en enklare diagnos på växellådan innan
oljebytet och tvättproceduren påbörjas, eftersom dess programvara gör det
möjligt att identifiera om det finns problem eller avvikelser. 
Tack vare analysen kan ni spara en mängd av både tid, energi och pengar!

Top Auto SPEED 2000 är en mycket robust maskin!
Tillverkad helt i stål, med solid skärm och ett tangentbord
som är anpassad för intensiv användning i verkstaden. 

Maskinen har två rymliga inbyggda 25-liters tankar 
- en för den gamla oljan och en för den nya.

Leveras med de 35 vanligast förekommande adaptrarna och
databas över passande adapters, anslutningspunkter etc.

Mått: 66 x 55 x 117,5 cm
Vikt: 50 kg
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