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PXT2
Rengöring för automatlådor,
servostyrning och drivlina med en och
samma maskin
Ny uppgraderad version 2019
Automa sk justering av cirkula onsriktningen
Digital oljetrycksmätare
Snabb pekskärm med 14 språk
Mycket enkel a använda
Besparar dig både d och spill
Europeiskt adapterpaket medföljer

BG PXT² är en oljebytare för automatlådor som styrs digitalt. Den
rengör automatlådan genom a llsä a BG Quick Clean för
automatlådor. BG PXT2 byter all olja i växellåda, kylare och
omvandlare och llsä er BG ATC Plus i en och samma manöver.
Under processen är maskinen inkopplad i oljans kretslopp så a det
också är enkelt a fylla på eller tappa ur olja ll rä nivå. Maskinen
er enkel a använda med minimalt spill. Rengjör eﬀek vt växellåda,
kylare, converter och ﬁlter BG PXT2 mätar oljemängden som töms
och fyller på lika mycket ny automatolja. Adapterset som medföljer
passar dom ﬂesta bilmodeller. Egen meny för korrigering av
vätskenivån under den som servicen u örs. Egen meny för
påfyllning av vätska i en ny eller renoverad automatlåda BG PXT2
oljerengöring för servo använder BG Quick Clean för servostyrning
som på e säkert och eﬀek vt sä löser upp avlagringar som har
bildats i bilens servo-styrningssystem. Maskinen tömmer och byter
gammal och förorenad vätska mot ny vätska. Byter ut förorenad
servovätska mot ny i en och samma manöver. Avlägsnar metallrester
från ven ler och packningar. Gör servostyrningen mjukare och
jämnare. Förebygger vätskeläckage och minskar slitaget BG PXT2
Drive Line byter enkelt olja och fyller på llsatser som BG MGC eller
BG LSII i drivlinan för exempelvis diﬀeren alen. Den kan också

användas för motorer eller andra ”oljefyllda” områden där du vill
tömma och/eller fylla på olja och llsatser (från växellåda, överföring
för 4x4 och diﬀeren al). Egen pump för inkörning av
växellåds llsatser.
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