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APARAT REGLAT GEOMETRIE ROTI
SPACE 3D – ARP3D.B, 
COD: SPACE ARP3D.B        

ECHIPAMENTE

Geometrie ARP3D.B - 3D SPHERE   
    Lentile Megapixel, referinte 3D solide. Compensare dezechilibru elevator
    Transferul de date se face prin Bluetooth intre senzori si consola 
    Procedura de reglaj ghidata si soft de ajustare suportat cu animatii 3D
    Tastatura si telecomanda pe capetele de masurare
    Salvare pozitie roata in procedura de compensare si in procedura de compensare rapida 
    Sursa de incarcare baterii. 
    Posibilitatea masurarii pe vehicule cu ampatamente de pana la 4700mm.
    Ecihpamentul livrat este compusa din: 
    Consola cu calculator, imprimanta si incarcator de baterii
    2 suporti de fixare senzori. 2 senzori. 
    2 perechi de cleme de prindere cu 4 puncte de fixare pe roata (pentru jenti de la 10” la 24”) 
    1 pereche de platouri rotative mecanice S110A7
    Suport pedala de frana si blocator volan

PRET LICHIDARE: 32.600 RON + TVA

COMENZILE SE POT PLASA PRIN E-MAIL CATRE
echipamente@intercars.eu



DIAGNOZĂ CU MULTIMETRU CU 2
CANALE SI OSCILOSCOP CU 2
CANALE BOSCH KTS590
COD : 0 684 400 590

ECHIPAMENTE

Diagnoză ECU de ultimă generaţie 
pentru eficienţă maximă.
 
Noul modul robust KTS 590 se bazează pe 
aplicaţia de diagnoză Bosch ESI[tronic] 
2.0. Acesta este compatibil nu numai cu 
cele mai importante protocoale de 
diagnoză existente în prezent, dar şi cu 
protocoale viitoare care au la bază 
Ethernet.

În plus, pot fi utilizate în paralel mai multe 
protocoale de diagnoză – ceea ce vă 
permite să utilizaţi şi portalurile pentru 
diagnoză şi reprogramare ale producător-
ului autovehiculului, în conformitate cu 
EURO 5.

În afară de sistemele de comunicare ale 
autovehiculului, se pot măsura cu uşurinţă 
şi în mod eficient tensiunea, rezistenţa şi 
intensitatea curentului.

Toate semnalele autovehiculului provenite 
de la senzori şi dispozitive de acţionare pot 
fi măsurate cu ajutorul KTS 590.

Pe lângă portul USB 2.0, este integrat şi un 
hardware Bluetooth® puternic, ce permite 
realizarea unei conexiuni mobile stabile cu 
un computer cu sistem de operare 
Windows.

Scurtă prezentare a avantajelor dumnea- 
voastră
1. Investiţie sigură:
 • Compatibilitate cu toate proto- 
coalele de diagnoză importante, actuale şi 
viitoare pe bază de Ethernet
 • Operare în paralel a 
protocoalelor de diagnoză, ceea ce asigură 
utilizarea opti- mă a portalurilor 
producătorului autovehiculului

PRET LICHIDARE: 8.586 RON+TVA

2. Design robust, optimizat pentru medii 
de lucru dificile în service-urile auto 
3. Hardware Bluetooth® puternic pentru 
utili- zare mobilă şi fiabilitate 
4. Compatibilitate cu orice PC cu sistem de 
operare Windows ce conţine o versiune cu 
licenţă a aplicaţiei de diagnoză Bosch 
ESI[tronic] 2.0 instalată
5. Tehnologie integrată pentru măsurarea 
tensiunii, rezistenţei şi intensităţii curentu-
lui 
6. Compatibilitate cu aplicaţiile de 
diagnoză şi reprogramare ale producăto-
rilor de autovehicule în conformitate cu 
EURO 5
7. LED-urile integrate indică în mod clar 
stadiul comunicării curente între auto şi 
PC

Protocoale autovehicul
ISO 15031, ISO 22900, SAE J2534-1 şi -2 
(PassThru), ISO 9141-2 (K şi L), SAE J1850 
VPW şi PWM, CAN ISO 11898, ISO 15765-4 
(OBD), CAN Single Wire, CAN Low Speed, 
ISO 13400 (Diagnoză cu IP), alte protocoale 
specifice autovehiculelor

Date tehnice: 
Tensiune de funcţionare: 8 V cc - 28 V cc
Conexiune la PC: USB 2.0, Bluetooth® 
clasa 1

Cerinte minime pentru PC:
Hardware
• Procesor: Intel Core i5-4200U, 1,6 Ghz
• Memorie RAM: 4 GB
• Hard disk: 20 GB
• Unitate DVD
• 3 port-uri USB

Software: Sistem de operare Windows 
7/10
Specificaţii tehnologie de măsurare

8.   Canale de măsurare: izolate 
9.   Rezistenţă intrare: >900 kΩ 
10. Măsurarea tensiunii: Interval de măsu-
rare 200 mV-60 V cc/30 V ca 
11.  Precizie ±0,75% din valoarea măsurată, 
plus ±0,25% din intervalul de măsurare 
12. Gamă de frecvenţe curent alternative: 
10 Hz-100 kHz (-3 dB) 
13.  Interval de măsurare: 100 Ω-1 MΩ 
14.  Rezoluţie: 0,1 Ω-1000 Ω (în funcţie de 
intervalul de măsurare) 
15.  Rezistenţă intrare: >9 MΩ

Osciloscop KTS 590
• Interval de măsurare: 200 mV-60 VDC / 
30 V ca, 42 V ca maxim
• Cuplare: cc, ca, cc (+), cc(-)
• Sursă semnal: CH1/CH2: U, 100 A, 600 A; 
• Pini de diagnoză între 1 şi 15 (fără 4, 5)
• Deflexie X: 25 µs-1s
• Mod de declanşare: Manual, Auto-Tem-
porizare, Auto-Nivel
• Gamă de frecvenţe: Până la 5 MHz
• Rată de eşantionare: 20 MS/s (MS = mega 
eşantioane)

Volumul de livrare include dispozitivul de 
diagnoză şi următoarele accesorii:

16. Cablu conexiune OBD (1,5 m) 
17. Unitate de alimentare 
18. Accesorii de măsurare 
19. Cablu USB (3 m) 
20. Set piese de montare cărucior 
21. Adaptor USB Bluetooth® 
22. Carcasă

Abonamentul Esi[tronic] nu este inclus 

COMENZILE SE POT PLASA PRIN E-MAIL CATRE
echipamente@intercars.eu



APARAT CLIMA BRAIN BEE 6000ECO,
IMPRIMANTA INCLUSA – R1234YF,
COD: BBEE 6000 ECO

ECHIPAMENTE

TOATE OPERATIUNILE SUNT TINUTE SUB 
CONTROL
6000ECO 1234 a fost dezvoltat in asa fel 
incat sa asigure simplitatea si usurinta in 
exploatare si depozitare. Avand doar 65kg 
este extrem de manevrabil, rotile au fost 
proiectate in asa fel incat sa permita 
rotirea in jurul propriei axe, acest lucru vine 
in avantajul atelierelor unde spatiul este 
limitat.

Strategia aplicata la operatiunile de 
intretinere al statiei 6000ECO 1234 au fost 
inpirate din conceptul de baza: usurinta in 
aplicare si operativitate.

Toate componentele care sunt supuse 
uzurii sau necesita intretinere regulate (ex: 
filtrul uscator – inlocuirea caruia depinde 
de numarul de incarcari efectuate) au fost 
pozitionate sa fie la indemana si accesibile 
chiar si personaleor fara rutina, reusind 
astfel sa minimalizeze timpul efectiv 
petrecut in stare de servisare si asigurand 
o performanta neintrerupta al 6000ECO 
1234.

Robinetii de inalta si de joasa presiune au 
fost inlocuite de sistemul automat de 
reglare al fluxului de refrigerant pentru a 
asigura rapiditate si usurare a intregului 
process de incarcare.

Identificator de gaz R1234yf pregatit 
pentru instalare

CONTROL TOTAL ASUPRA GAZELOR NON 
CONDESABILE
SISTEM PURJARE AER – este noua functie 
exclusiva la Brain Bee, prezenta pe toata 
gama de aparate de clima, care ajuta 
operatorul sa descarce gazelle non-con- 
desabile, inlocuind astfel vechea metoda 

PRET LICHIDARE: 7.715 RON+TVA, (stoc in Codlea)

de verificare a presiunii interne din butelie.

AVANTAJE: Datorita softului, decarcarea 
acestor gaze se va face doar daca acest lucru 
va fi necesar. Operatorul are liber- tatea sa 
decida cand sa se descarce aceste gaze, astfel 
detine tot timpul controlul asupra intregului 
proces.

DATE TEHNICE:

Tip gaz: R1234yf 
Tip afisaj: monocrom 
Actualizare Software: USB 
Masurare nivel gaz in butelie: scala electronic 
Presiune maxima de functionare: 20 BAR  
Baza de date – numai turisme: √ R1234yf
Rezervor ulei uzat: 250 ML 
Rezervor ulei nou PAG: 250 ML 
Rezervor ulei nou POE: Optional (Hybrid Kit) 
Rezervor pt solutie de contrast: nu include
Nivel vacuum: 0,02 MBar 
Compresor: 8 cc 
Supapa de suprapresiune: √ 
Capacitate filtru dezumidificator: (cantit. re- 
frig. recuperat) 27 KG 
Actionare supapa gaze non-condesabile Ma- 
nual 
Supape de HP si LP: Automate 
Lungime furtune de incarcare: 3m 
Sistem incalzire butelie patentat: √ 
Functie purjare aer din circuit: √ 
Pompa HPV: √ 
POWER SUPPLY: 230 V - 50HZ - 800 W
Imprimanta termica: √

FUNCTII SPECIALE
SISTEM PURJARE AER
SUPER CHARGE – foloseste resursele aparatu-
lui pentru a genera conditii ideale prin care sa 
accelereze procesele pe care trebuie sa le 
indeplineasca (recuperare, vacumare, incar- 
care...)

OIL CLEAN 
AGRI&WORK (Optional) 
HPV PUMP 
LONG LIFE PUMP 
ECO LOCK ®
MULTIPASS - permite filtrarea suplimen- 
tara a refrigerantului recuperat pe un 
circuit inchis.
SPALARE (disponibil cu kit optional) 
TEST AZOT PT VERIFICAREA ETANSARII 
(disponibil cu kit optional) 
FUNCTIA HYBRID (disponibil cu kit option-
al). Cu aceasta functie, uleiul rezidual din 
interiorul aparatului se poate indeparta 
integral, astfel se poate evita contaminar-
ea uleiurilor intre ele, cele folosite la 
masinile hibride avand caracteristici dife- 
rite. 
RECIPIENTE ULEI NOU ERMETICE, previn 
contactul cu aerul 
VALVA EVACUARE GAZE accesibil din 
exterior, permite evacuarea aerului ramas 
in teava astfel accelereaza procesul de re- 
cuperare si asigura puritatea gazului recu- 
perat.
FABRICAT DE BRAIN BEE toate compo-
nentele sunt de origine si fabricatie UE.

Dimensiuni: 617 x 532 x 957 mm,
Greutate: 65 kg,
Butelie interna: 12 l.

OPTIONALE:
• Kit pt functia HYBRID 
• Kit pentru spalare
• Identificator de refrigerant

 

 

COMENZILE SE POT PLASA PRIN E-MAIL CATRE
echipamente@intercars.eu



STAND DE FRANA
SPACE – ITALIA

ECHIPAMENTE

PFC 750
Cabinet de comanda fara calculator si imprimanta
Program 4 x 4
Baza de date pentru defectele gasite respectiv indicatii 
in ceea ce priveste pozitionarea numarului de sasiu.

Cabinetul de baza este unul flexibil, datorita acestui 
aspect se poate dezvolta cu usurinta o linie ITP cu: tester 
suspensie, detector de jocuri, analizor de gaze si opaci-
metru, tester faruri etc.

Telecomanda cu butoane alocate diferitelor moduri de 
lucru, ofera operativitate maxima pentru: configurare, 
testare, calibrare, stocare masurari.

Pretul nu include cablul de alimentare pt rolele de 
franare, nu se recomanda utilizarea standului in regim 
de linie ITP.

PRET LICHIDARE: 21.000 RON + TVA, (stoc in Codlea si R11)

PFB 0352
Motoare     4 + 4 KW 
Forta max. de franare   5000N
Diametru role:   202mm
Sursa de alimentare:  380V/50Hz/3Ph
Sarcina de trecere:  3000kg
Sarcina max de testare/axa:  2500kg   
Celule de greutate  incluse 
Frane electromagnetice  nu 

COMENZILE SE POT PLASA PRIN E-MAIL CATRE
echipamente@intercars.eu



APARAT SCHIMBAT CUTII
AUTOMATE SPIN ATF START,
COD: KOS SPIN 02.023.42

ECHIPAMENTE

Date tehnice:
• Afisaj monochrom 240x64
• Panou de comanda cu doar 4 butoane
• Software multilingv
• Masurare presiune la iesire
• Selectare densitate specifica ulei (kg/lt)
• Pompa 1 buc
• Protectie contra suprapresiunii la incepere si terminare ciclu de incarcare
• Compensare automata a lungimii furtunelor
• Injectare aditiv manuala
• Furtun transparent pentru ulei noi/uzat
• Adaptoare pentru masini asiatice si europene (sunt incluse doar cele din poza de mai sus)
• Recipiente demontabile de 20l
• Filtru magnetic sinterizat (reutilizabil)
• Imprimanta optional
• Kit infopack (DVD si acces gratuit timp de 12 luni pt baza de date)

PRET LICHIDARE: 8.500 RON+TVA (reper expus)

COMENZILE SE POT PLASA PRIN E-MAIL CATRE
echipamente@intercars.eu



ELEVATOR ELECTRO-HIDRAULIC EVERT,
COD:EVERT6264C

ECHIPAMENTE

Date tehnice:
• Capacitate maxima   4000 kg 
• Inaltimea de ridicare maxima  1900 mm
• Timpridicare    55 s
• Putere motor    2.2 kW
• Tensiunealimentare   380 V
• Inaltimetotala    3976 mm
• Latimetotala    3180 mm
• Latime de trecere   2408 mm
• Masaproprie    645 kg

PRET LICHIDARE: 9.700 RON + TVA

COMENZILE SE POT PLASA PRIN E-MAIL CATRE
echipamente@intercars.eu



APARAT ECHILIBRAT ROTI
TURISME UNITROL 2351,
COD: UNITROL TROLL-2351L 

ECHIPAMENTE

Trasaturi principale:

• Oprire automata in punctul cu dezichilibru
• Programme ALU
• 2 programe ALU pentru jante de motocicleta
• Program de ascundere a greutatilor aplicate
• Afisaj LCD
• Functie de redare vocala

Date tehnice:
• Masa maxima roata   70 kg 
• Diametru janta    10’’-30’’
• Latime janta    2’’-15’’
• Sursa de alimentare   220V
• Putere motor    0,8KW
• Turatie de echilibrare( 60Hz/50Hz)  180 rpm
• Ciclu de masurare   6 s
• Precizie de masurare   1 g
• Precizie punct dezechilibru  3 grade

PRET LICHIDARE: 6.999 RON + TVA ( stoc in Codlea)

COMENZILE SE POT PLASA PRIN E-MAIL CATRE
echipamente@intercars.eu



MASINA ECHILIBRAT ROTI
TURISME, EVERT,
MODEL EVERTBP76

ECHIPAMENTE

Trasaturi principale:

• 7 programe ALU si 3 programme de echilibrare : autotur-
isme, motociclete si SUV
• Cu ecran LCD
• Citirea diametrului si a distantei la roata si latimii rotii se 
face automat

Date tehnice:
• Masa maxima roata   70 kg 
• Acuratete echilibrare   ±1 g
• Turatie echilibrare autotcamioane  140 rpm
• Diametru janta    28’’
• Adancime janta    20’’
• Diametru maxim anvelopa  1100 mm
• Alimentare    230V
• Durata echilibrare   7s

PRET LICHIDARE: 6.999 RON + TVA (reper expus)

COMENZILE SE POT PLASA PRIN E-MAIL CATRE
echipamente@intercars.eu



CRIC PNEUMATIC-HIDRAULIC, OMEGA,
COD: 0XOM23212

ECHIPAMENTE

Caracteristici:

• Capacitate ridicare: 40000 kg
• Inaltime min/max ridicare: 150/559 mm
• Nivel de reglare: 2

PRET LICHIDARE: 3.700 RON + TVA 

COMENZILE SE POT PLASA PRIN E-MAIL CATRE
echipamente@intercars.eu



ROBOT DE PORNIRE CU
FUNCTIE DE REDRESOR
IDEAL – STARTER 1500

ECHIPAMENTE

Date tehnice:

• Tensiune curent   12/24V
• Protectie polaritate  Da
• Trepte de incarcare  6
• Sursa de alimentare  400V
• Putere incarcare/pornire  5/29 KW
• Greutate   29kg

PRET LICHIDARE: 1.519 RON + TVA 

COMENZILE SE POT PLASA PRIN E-MAIL CATRE
echipamente@intercars.eu



TESTER DIAGNOZA
DELPHI DS 150
COD: PLHSV10546EX

ECHIPAMENTE

Date tehnice:

Testere diagonoza
• solutia optima oferita de Producatorul DELPHI 
• raport calitate/pret foarte bun 
• conectare prin Bluetooth la unitatea de comanda 
• usor de folosit prin soft-ul foarte prietenos 
• nu necesita cuplarea la un computer 
• softul nu se blocheaza dupa scurgerea perioadei cu 
licenta
• acopera peste 13000 de modele de autovehicole 
• citeste parametrii in timp real 
• citeste/sterge coduri de defect 
• programeaza injectoare Delphi 
• retrage etrierii electrici  VAG 

LICENTA DS CAR COD: PLHSV10516  PRET: 2.570 RON + TVA

PRET LICHIDARE: 1.990 RON + TVA, nu include software turisme 

• raza de actiune a legaturii radio este mai mare de 30 
de metri in zona de 
service in camp deschis 
• conectare directă prin intermediul cablului multiplex-
er OBD sau cablu adaptor universal cu cabluri adap- 
toare specifice constructorului de autovehicule. Multi- 
plexer comandat automat de către software  
• suporta urmatoarele protocoale de diagnoza: ISO 
(europene), SAE(americane si japoneze), CAN, CAN-Bus 
• combina avantajele platformei hardware de la DS500, 
DS800.

Oferta valabila pentru oferirea la schimb a unui tester vechi, chiar daca nu este original sau Delphi

COMENZILE SE POT PLASA PRIN E-MAIL CATRE
echipamente@intercars.eu



GENERATOR DE CURRENT
ELECTRIC PE BENZINA HONDA,
COD: ECT7000GV

ECHIPAMENTE

Este un generator de curent trifazat cu cadru deschis ce dezvolta o putere maxima de 7000W.Acest generator de curent 
electric ce dispune de iesiri cu dublu voltaj (230/400) este usor de utilizat, fiabil si puternic

Date tehnice: 

• Putere maximă:     7,0 kW (400 V) / 4,0 kW (230 V)
• Putere nominal:     6.5 kW (400V) / 3.6 kW (230V)
• Sloturi:      2 x 230V 16A, 1 x 400V 16A
• Model motor:     GX390
• Putere maxima:     13KM/ 11 hp
• Consumul de combustibil:    1,4 [l / oră]
• Capacitatea rezervorului de combustibil:  6.2 [l]
• Dimensiuni (mm):    800 x 550 x 540
• Greutate:     77 [kg]
• Intensitatea zgomotului:    97[dB]

PRET LICHIDARE: 5.200 RON + TVA 

COMENZILE SE POT PLASA PRIN E-MAIL CATRE
echipamente@intercars.eu



APARAT DE SPALAT
SISTEMUL DE INJECTIE
BENZINA SI DIESEL SPIN,
COD: SPIN 02.013.01

ECHIPAMENTE

Date tehnice: 

• Volum:     50x45x80h
• Greutate:    35kg
• Cronometru    16 min
• Protectie electronica pentru pompa  √
• Rezervor lichid spalare pt Diesel  lt.3
• Rezervor lichid spalare pt Benzina   lt.3
• Alimentere    12V dc
• Filtru benzina si Diesel   DA
• Siguranta automata   10A
• Furtune     2 m

PRET LICHIDARE: 4.800 RON + TVA

COMENZILE SE POT PLASA PRIN E-MAIL CATRE
echipamente@intercars.eu



ADITIV DE CURATARE A
MOTORULUI, VALVOLINE,
COD: ENGINE OIL SY CLEAN.0,3L

ECHIPAMENTE

IC-ECHIPAMENTE.RO

PRET LICHIDARE: 15 RON + TVA

CONDITII GARANTIE / SERVICE:
 

1. In perioada de garantie (12 luni) toate interventiile si deplasarile 
sunt gratuite ;

2. In perioada de post garantie interventiile se fac in baza unui con-
tract de service si a devizelor de reparatie ;

3. La punerea in functiune a echipamentelor, in costul echipamen-
telor este inclusa instruirea unui numar de 2 angajati / echipament 

(unde este nevoie).
4. Pozele din oferta sunt cu titlu ilustrativ

5. Preturile din prezenta oferta nu se incadreaza pentru instrumen-
tele speciale de plata cum ar fi finantarile sau esalonarile de plata

CONDITII CAMPANIE
 

Preturile din oferta atasata se refera exclusiv produselor care se afla 
pe stoc in Romania (depozit central sau filiala), nu se aplica pro-
duselor comandate din ICPL. De asemenea preturile din prezenta 
oferta nu se incadreaza pentru instrumentele speciale de plata cum 

ar fi finantarile sau esalonarile de plata.
Comenzile se pot plasa prin e-mail catre

echipamente@intercars.eu


