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מערכות בקרת לחץ
ניפוח בצמיגים

 112-113מכשיר בדיקה ,שכפול ותכנות
 114-115חיישנים אוניברסליים
 116-117שסתומים וערכות שירות
 118אביזרים למערכות בקרת לחץ ניפוח בצמיגים
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מערכות בקרת לחץ ניפוח בצמיגים  /מכשיר בדיקה ,שכפול ותכנות

תוצרת צרפת

ATEQ VT-56 EOBD
כלי אבחון וטיפול בחיישני  TPMSהמתקדם מסוגו
מאפשר לבצע את כל הפעולות הנדרשות בטיפול ותחזוקת החיישנים
תוכנה מובנית לסינכרוניזציה מלאה עם כל דגמי השסתומים הקיימים בשוק
פשוט וידידותי לשימוש
הנתונים ניתנים להעברה למחשב ולהפקת תדפיס
מארז סיליקון להגנה בתנאי עבודה קשים
מסך צבעוני "4.3

דמוצר
גל

תואם חיישנים:

זוכה פרס Top 20 Tools
של מגזין Motor

אופציה – מדפסת ניידת
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מערכות בקרת לחץ ניפוח בצמיגים  /מכשיר בדיקה ,שכפול ותכנות

תוצרת סין

AUTEL MaxiTPMS TS508
כלי אבחון וטיפול בחיישני TPMS

בסיס נתונים רחב במיוחד ,תמיכה ברכבים אירופאים ,אסיאתיים ואמריקאים
ממשק עבודה פשוט ונוח הכולל מסך צבעוני  LEDברזולוציה 320x240 Dpi
תמיכה בחיישנים ייעודיים  315ו 433-מגה"צ
חיבור לשקע באמצעות כבל OBD
אפשרות לביצוע לימוד מחדש  Relearnדרך  ,OBDכולל קבלת  IDחיישן דרך שקע OBD
עדכוני נתונים דרך האינטרנט
סוללת ניקל המאפשרת הפעלה לאורך זמן רב
תומך בחיישני

בלבד

114

מערכות בקרת לחץ ניפוח בצמיגים  /חיישנים אוניברסליים

תוצרת ארה"ב

Schrader EZ-Sensor
מספקים כיסוי רחב של כ 90%-מדגמי הרכב בתדרים ( MHz 315אירופאי) ו( MHz 433-אמריקאי) ..ניתנים לתכנות באמצעות אחד מהמכשירים המובילים
מתוצרת  ATEQ, Bartech, Texa, Tehnomotorוכו' .היצרן המקורי  OEשל חיישנים המורכבים על כלי רכב מתוצרת טויוטה ,יונדאי ואחרים.
)TYS-EZ-SCH-S117 (2020

)EZ-SENSOR2 (2200

)TYS-EZ-SCH-S158 (72-20-056

שסתום מתכת )WAL( -

חיישן אוניברסלי כולל
שסתום מתכת

חיישן אוניברסלי כולל
שסתום גומי Snap In -

חיישן אוניברסלי כולל
433Mhz

433Mhz

מתאים למגוון רחב ביותר
של דגמי רכב כגון אאודי,
ב.מ.וו ,שברולט ,סיטרואן,
דאצ'יה ,פורד ,יונדאי ,קיה,
מאזדה ,מיצובישי ,ניסאן,
פיג'ו ,רנו וכו'

מתאים למגוון רחב ביותר
של דגמי רכב כגון אאודי,
ב.מ.וו ,שברולט ,סיטרואן,
דאצ'יה ,פורד ,יונדאי ,קיה,
מאזדה ,מיצובישי ,ניסאן,
פיג'ו ,רנו וכו'

)TYS-PAC-S079 (72-20-095

MOH-SENSOR-33200

חיישן אוניברסלי כולל

315Mhz

)EZ-SENSOR2 (EZ1210
חיישן אוניברסלי כולל

חיישן אוניברסלי כולל

שסתום גומי )WAL( -

שסתום גומי – Clamp In
Pacific

433Mhz

433Mhz

מתאים למגוון רחב ביותר
של דגמי רכב כגון אסטון
מרטין ,לקסוס ,פיג'ו,
סובארו ,טויוטה

מתאים למגוון רחב ביותר
של דגמי רכב כגון אאודי,
ב.מ.וו ,קרייזלר ,פורד ,דודג',
ג'יפ ,לנד רובר ,מרצדס,
מיצובישי ,פולקסווגן

כיסוי נרחב למרבית כלי
הרכב הקיימים בשוק

433Mhz

שסתום גומי Snap In -

תוצרת סין

AUTEL
מספקים כיסוי של  98%מהחיישנים המקוריים .שני סוגי חיישנים ,בתדרים ( MHz 315אירופאי) ו( MHz 433-אמריקאי) ,עם שני סוגי שסתומים הניתנים
להחלפה ,להפחתת המלאי .בנוסף – חיישן היברידי חדשני התומך בשני התדרים .תכנות אלחוטי באמצעות מכשיר  Autelבלבד.

AUTEL MX-sensor 1-Sensor

AUT-MX-8920C – Clampin

AUT-MX-8930C – Clampin

AUT-MX-8930C-Snapin

חיישן היברידי המשלב את שני
התדרים,315MHz + 433MHz ,
לכיסוי הנרחב ביותר הקיים
ניתן להחליף בין שסתום מתכת
לשסתום גומי בלחיצת כפתור
חיישן אחד המכסה לבדו 98%
מכלי הרכב

חיישן בעל קנה גומי ,תואם
למכשיר Autel TS508
מאפשר שכפול ,צריבה והעתקה
של חיישנים מקוריים

חיישן בעל קנה מתכת ,תואם
למכשיר Autel TS508
מאפשר שכפול ,צריבה והעתקה
של חיישנים מקוריים

315Mhz

433Mhz

חיישן בעל קנה גומי ,תואם
למכשיר Autel TS508
מאפשר שכפול ,צריבה
והעתקה של חיישנים
מקוריים
433Mhz
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מערכות בקרת לחץ ניפוח בצמיגים  /חיישנים אוניברסליים

תוצרת בריטניה

T-Pro
מספקים את הכיסוי הרחב ביותר הקיים בשוק בתדרים ( MHz 315אירופאי) ו( MHz 433-אמריקאי) .כוללים שבב ™ Freescaleוסוללה מתוצרת Maxell
בעלת אורך חיים של  5שנים .ניתנים לתכנות באמצעות מכשירים מתוצרת  ATEQאו .Bartec

)TYS-72-20-353 (S001

)TYS-72-20-354 (S002

חיישן אוניברסלי כולל

)TYS-72-20-384 (S183

חיישן אוניברסלי כולל

שסתום גומי Snap In -

שסתום מתכת Clamp In -

433Mhz

433Mhz

)TYS-72-20-378 (S169

TYR-S177

חיישן אוניברסלי כולל

חיישן אוניברסלי כולל

שסתום מתכת Clamp In -
Hybrid
433Mhz

חיישן אוניברסלי כולל

שסתום מתכת Clamp In -

שסתום גומי Snap In -

433Mhz

433Mhz

תוצרת גרמניה

Alligator Sens.It
מספקים כיסוי רחב של כ 90%-מדגמי הרכב  ,בתדרים ( MHz 315אירופאי) ו( MHz 433-אמריקאי) .ניתנים לתכנות באמצעות מכשיר תכנות ייעודי
המתחבר למחשב בחיבור  USBאו באמצעות אחד המכשירים המובילים מתוצרת  ATEQ, Bartech, Texa, Tehnomotorוכו'
מק"ט חיישן:

מק"ט חיישן:

מק"ט חיישן:

TYS-S116 & ALG-590912

TYS-S114 & ALG-590918

TYS-S113 & ALG-590914

מק"ט חיישן:

TYS-S115 & ALG-590902

מק"ט שסתום:

מק"ט שסתום:

TYS-TYR-V040 & ALG-590337

מק"ט שסתום:

TYS-TYR-V040 & ALG-590337

חיישן אוניברסלי כולל
שסתום גומי

חיישן אוניברסלי כולל
שסתום גומי

חיישן אוניברסלי כולל
שסתום מתכת

חיישן אוניברסלי כולל
שסתום מתכת

315Mhz

434Mhz

434Mhz

315Mhz

590916

(RS2) Clip-Pin

590916

(RS4) Clip-Pin

(RS3) Ball Joint

מק"ט שסתום:

(RS1) Ball Joint
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מערכות בקרת לחץ ניפוח בצמיגים  /שסתומים וערכות שירות

TR420

MCG-VS-90 3

)TYS-ALI-V029 (72-20-123
שסתום גומי Snap In

שסתום גומי  +בורג

תוצרת גרמניה Alligator

תואם חיישני Schrader

שסתום  TPMSלמיצובישי
אטראז'

DCH-VS-90

)TYS-SCH-V015 (72-20-120

TYS-TYR-V040-ALG

שסתום  TPMSלמיצובישי
אטראז'
מיוצר ע"י Daocheng

שסתום גומי  Schraderדגם
חדש עם קצה ישר זווית,
מתאים לחיישני Schrader
המותקנים מקורית בדגמי
רכב כגון שברולט ,דאצ'יה,
פורד ,יונדאי ,מרצדס ,אופל,
פיג'ו ,סובארו ועוד

שסתום מתכת TPMS

FUT-20036

FUT-20217AK

MCG-SH-20020

שסתום מתכת TPMS

ערכת שירות לשסתום

שסתום  TPMSחליפי –
קרייזלר ,ג'יפ

DCH-SH-20020

MCG-VS-70

DCH-VS-70

שסתום  TPMSחליפי –
קרייזלר ,ג'יפ
מיוצר ע"י Daocheng

VALVE ASSY FOR REDI
SENSOR TPMS

STEM VALVE

תוצרת סין

קיה ,יונדאי

אורך  43מ"מ
תוצרת גרמניה Alligator

קיה ,יונדאי
מיוצר ע"י Daocheng
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מערכות בקרת לחץ ניפוח בצמיגים  /שסתומים וערכות שירות

MCG-VS-965

TYS-TYR-V013

DCH-DCV700

שסתום TPMS
קיה ריו ,פורטה

שסתום לתיקון והחלפה
בחיישנים של סימנס/קונטיננטל
המותקנים מקורית בדגמים של
קרייזלר ,סיטרואן ,יונדאי ,ג'יפ,
קיה ,פיג'ו ,סיטרואן ועוד

שסתום לתיקון והחלפה
בחיישנים של סימנס/
קונטיננטל המותקנים
מקורית בדגמים של
קרייזלר ,סיטרואן ,יונדאי,
ג'יפ ,קיה ,פיג'ו ,סיטרואן
ועוד
מיוצר ע"י Daocheng

DCH-V039

(TYS-SCH-V039 )72-20-126

TYS-TYR-V003

שסתום מתכת תואם חיישן
שרדר המותקן מקורי ברוב
הדגמים של מרצדס
מיוצר ע"י Daocheng

שסתום מתכת תואם חיישן
שרדר המותקן מקורי ברוב
הדגמים של מרצדס

שסתום מתכת תואם חיישן
שרדר המותקן מקורי בדגמי
רכב כגון שברולט ,דאצ'יה,
דודג' ,פיאט ,קאדילק ,פורד,
ג'י.אם.סי ,אופל ועוד

DCH-DCV300

TYS-TYR-V006

DCH-V006

שסתום מתכת תואם חיישן
שרדר המותקן מקורי בדגמי
רכב כגון שברולט ,דאצ'יה,
דודג' ,פיאט ,קאדילק ,פורד,
ג'י.אם.סי ,אופל ועוד
מיוצר ע"י Daocheng

שסתום מתכת תואם חיישן
סימנס /קונטיננטל ,המותקן
מקורי בדגמי רכב כגון
הונדה ,קרייזלר ,יונדאי ,קיה,
מאזדה ,מיצובישי ,ניסאן,
סוזוקי ,וולוו ועוד

שסתום מתכת תואם חיישן
סימנס /קונטיננטל ,המותקן
מקורי בדגמי רכב כגון
הונדה ,קרייזלר ,יונדאי ,קיה,
מאזדה ,מיצובישי ,ניסאן,
סוזוקי ,וולוו ועוד
מיוצר ע"י Daocheng
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מערכות בקרת לחץ ניפוח בצמיגים  /אביזרים למערכות בקרת לחץ ניפוח בצמיגים

תוצרת צרפת

ערכת כלים לTPMS-
ערכת כלים הכוללת את כל הכלים הנדרשים להחלפת
חיישנים
הערכה כוללת:
y yבוקסה  7מ"מ  11 /מ"מ  12 /מ"מ
y yבוקסה - Torxן10 /15 / 20
y yמפתח מומנט לשסתום
y yחולץ שסתומים
y yידית מומנט Nm 1-8

תוצרת סין

ערכת כלים לTPMS-
ערכת כלים הכוללת את כל הכלים הנדרשים להחלפת
חיישנים
הערכה כוללת:
y yחולץ שסתומים  /גומיות
y yמפתח ונטיל Nm 0.45
y yבוקסה - TorxןT10
y yראצ'ט מומנט Nm 3.4-13.6
y yבוקסה  11/12מ"מ
y yידית מומנט Nm 1-8
y yסט מפתח - Torxן10 /15 / 20

תוצרת גרמניה

ערכה לפירוק והרכבת חיישנים
להתקנה בטוחה ומקצועית של חיישנים ושסתומים
הערכה כוללת:
y yמתאם “1/4
y yמפתח מומנט מכוייל ,מותאם ל 3.3-ניוטון/מטר
y yבוקסות מומנט בגודל  15ו20-
y yמחזיק שסתומים
y yמפתחות אלן  11מ"מ ו 12-מ"מ
y yנרתיק שימושי לחגורה

