VERKTØY, MASKINER OG TILBEHØR | MASKINER

PXT2
Rensemaskin for automatkasser, servo
og drivlinje i èn og samme maskin
Ny oppgradert versjon 2019
Automa sk justering av sirkulasjonsretning
Digital oljetrykkmåler
“Quick touch”-skjerm med 14 språk
Svært enkel å bruke
Sparer deg for d og søl
Europeisk adapterse medfølger

BG PXT2 er en automatoljeski er med digital styring. Den renser
automatgirkassen ved lse ng av BG Quick Clean for
automatgirkasser. BG PXT2 by er all olje i girkasse, kjøler og
converter og lfører BG ATC Plus i én operasjon. I prosessen er
maskinen koblet inn i oljens kretsløp slik at det også er enkelt å
lse e eller tappe olje for rik g nivå. Maskinen er enkel i bruk med
minimalt søl. Renser eﬀek vt girkasse, kjøler, converter og ﬁlter. BG
PXT2 måler oljemengden som blir tappet ut, og lse er lik mengde
ny automatolje. Adapterse et som følger med passer de ﬂeste
bilmodeller. Egen meny for korreksjon av væskenivå i løpet av
servicen. Egen meny for fylling av væske på ny eller overhalt
automatkasse. BG PXT2 Servo-oljerens bruker BG Quick Clean for
servostyring som på en sikker og eﬀek v måte løser opp avleiringer
som har bygget seg opp i bilens servostyringssystem. Maskinen
tømmer og ersta er gammel og forurenset væske med ny væske i èn
operasjon. Fjerner metallrester fra ven ler og pakninger gjør
servostyringen le ere og jevnere. Forebygger væskelekkasjer og
reduserer slitasje BG PXT2 Drive Line by er enkelt olje og lfører
lsetninger som BG MGC eller BG LSII i drivlinje for eksempel i
diﬀerensialen. Den kan også beny es på motorer eller andre

”oljefylte” områder der du vil suge ut og/eller lføre olje og
lsetninger (fra girkasse, transfer på 4x4 og diﬀerensial).
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