
Interier traktoru s bakteriemi

PROVÁDÍME SERVIS KLIMATIZACÍ 
ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ
Nabízíme Vám tyto služby:
Provádíme pravidelný předsezónní a sezónní servis celého ústrojí klimatizace:

•  ČIŠTĚNÍ CHLADIVA KVALITNÍ TECHNIKOU.

•  ODBORNÝ SERVIS KLIMATIZACE.

•  ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO OKRUHU KLIMATIZACE.

•  MOBILNÍ SERVIS KLIMATIZACE.



Speciální čistič pro čištění a dezinfek -
ci klimatizačních systémů vozidel

•  
•  Obzvláště dlouhá hadička se speciální 

tryskou pro přímou aplikaci na výparník 
klimatizační jednotky

Hodnota pH:
•   5,0
•  Neobsahuje AOX

institutem
•  Prokázaný rozklad mikrobů
•  100% omezení počtu mikrobů po pouhých 

5 minutách

•  Obsah:  300 ml

DEZINFEKČNÍ SPREJ NA KLIMATIZACI ODSTRAŇOVAČ ZÁPACHU QUICK 
FRESH ACTIVE
Efektivní odstranění zápachů z interiérů vozidel 
a klimatizačních jednotek ve vozidlechEfek-
tivní odstranění zápachů z interiérů vozidel a 
klimatizačních jednotek ve vozidlech. Používejte 
biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si 
vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

•  Obsah:  100 ml
•  Provedení:  Sprej v krabici
•  Pach/vůně:  Citrón
•  Chemická báze:  Voda a alkohol
•  Doba použitelnosti od data výroby:  24 

měsíců

Filtr pylový Filtr vzduchový - kabinový Filtr kabinový - aktivní uhlík
6536790...

Čištění chladiva kvalitní technikou.
•  Regenerace chladiva přispívá k ochraně vnitřního okruhu klimatizace.
•  Má významný vliv na bezproblémový celosezónní chod.
•  Z okruhu klimatizace se odstraní všechny pevné nečistoty.
•  Chrání všechny použité součásti v okruhu klimatizace.
•  Šetří náklady na pozdější složitější opravy.

Čištění vnějšího okruhu klimatizace.
•  Má podstatný vliv na správnou funkci klimatizace.
•  Významným způsobem ovlivňuje zdraví posádky.
•  Kontrola stavu výparníku a kondenzátoru.

Kontrola kabinových �ltrů•  
•  Preventivní sanitace vnější soustavy klimatizace.
•  Dezinfekce zanešené vnější soustavy klimatizace.
•  Podstatně ovlivňuje délku a bezpečnost práce na polích.
•  Snižuje výskyt alergenů v kabině.
•  Zajišťuje menší nemocnost z nachlazení.Odborný servis klimatizace.

•  Celková kontrola všech součástí klimatizace.
•  Diagnostika správných tlaků v okruhu klimatizace. 
•  Kontrola úniků chladiva nejnovějšími tlakovými metodami. 
•  Použití originálních dílů. 

Mobilní servis klimatizace.
•  Základní servis poskytujeme zákazníkům v terénu.
•  Přijedeme na Vámi určené místo.
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