
Dane techniczne

Zintegrowana baza danych Dane dotyczące pojazdu i skrzyni 
biegów, Dane serwisowe, takie jak: 
ilość oleju, rodzaj oleju, dane tech-
niczne i punkty przyłączy

Sterowanie Sterowane przy pomocy oprogra-
mowania z kolorowym wyświetla-
czem i klawiaturą

Wymiary (wysokość x  
szerokość x głębokość)

106 cm x 70 cm x 62 cm

Zbiornik na ciecz / różne 
rodzaje zbiorników

każdy o pojemności 0,25 litra na 
nowy olej i zużyty olej; pojemnik 
o pojemności 0,5 litra na dodatek 
uszlachetniający z własną wagą

Węże 2 x 3 m (do wymiany cieczy), 
1 x 2,5 m (do spuszczania zużytego 
oleju)

Pompa oleju świeżego 2 x pompy olejowe hydrauliczne, 
każda o wydajności 10 l/min; PWM 
(modulowana szerokość impulsu)

Zasilanie 100 V–240 V

Czas obróbki Od 5 do 10 minut na przeciętną, 
całkowitą wymianę oleju

Dokładność wagi ± 0,03% w zakresie użytecznym

Szybka obsługa Możliwa szybka i łatwa wymiana 
oleju przekładniowego do automa-
tycznej skrzyni biegów bez potrzeby 
dodatkowego płukania

Wanna wychwytowa  
(Top Grid)

Wychwycone ilości oleju resztko- 
wego są ważone.

Języki menu DE, EN, FR, ES, PL, IT, RU, NL

Waga netto: 88 kg, brutto: 95 kg

Automatyczne rozpo-
znawanie i dopasowy-
wanie do kierunku 
przepływu 

Intuicyjna obsługa 

użytkownika krok po 
kroku

Czystość wszystkich 
rodzajów olejów

Tryb pomiaru

Innowacyjna techno-
logia ważenia zapew-
niająca najwyższą 
precyzję

Urządzenie do serwisowania oleju przekładniowego 

Formuła MAHLE E³: ekologicznie x ekonomicznie x efektywnie

Korzyści

BAZA DANYCH E³: Przejrzysta baza danych zapewnia szybkie i szczegółowe informacje na temat odpowiednich specyfikacji 

pojazdu, takich jak ilość oleju przekładniowego, punkt serwisowy, typ adaptera i filtr AT.

E³ – ZERO CROSS: Szybki program umożliwia bezpieczną i wygodną wymianę różnych rodzajów oleju o najwyższej czystości.

E³ – COMPLETE: Prosta i intuicyjna obsługa zapewnia użytkownikowi szybki i kompletny automatyczny serwis wymiany oleju.

E³ Technologia  
MAHLE E³

Pompa 
wyso-
kich 
osiągów

2x 10 l/min  
Pompa PWM do 
szybkiego serwisu

Drukarka potwierdzeń 
dla klientów

Kolorowy wyświetlacz 
i alfanumeryczna kla-
wiatura pomocnicza 

Interfejs USB do kon-
serwacji, aktualizacji 

Zintegrowana baza 
danych serwisowych
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