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PER LA COMPRA DE 8 CAIXES 
D´ANTICONGELANT o 4 BATERIES 
DE REGAL KIT RITUALS

PER LA COMPRA DE 10 CAIXES 
D´ANTICONGELANT o 6 BATERIES 
DE REGAL PULSERA o ARRECADES
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LAUNCH BST860
Bateries de 6, 12 i 24V (plom-àcid, gel i bateries AGM), en automòbils, 
motocicletes i talladors de gespa de el Grup 32 i vehicles comercials
4D / 8D. Valora la pruba amb "Bona / Substitueix".

6 tipus de prova Rang de proves
Detecció d´onda CC/100-2000       JIS/26A17-245H52
De corrent DIN/100-1400      CA/100-2000 
Sistema de carga               EN/400-2000        MCA/100-2000
De bateries IEC/100-2000       BCI/100-2000
D´arranc SAE/100-2000       GB/30Ah-200Ah
De voltage

Funcions i característiques

Bateria i sistema elèctric es comproven alhora
Comprova la bateria per sota de 8V.Puerto USB per exportar proves.
Gran varietat de vehicles, bateries i sistemes.
Detecta el problema per endavant.
Els resultats són ràpids i preciosos (+/- 3 segons)
Sense escalfament, sense descàrrega, sense espurnes, sense riscos.
Funció automàtica de compensació de temperatura.
Inspecció diverses bateries amb prubas contínues i repetides.
Pantalla LCD de 4 línies il·luminada i cable estàndard de 80mm.
Dimensions 188x95x41mm (BS860) / 150x76x25mm (BST560) Fabricat
en plàstic ABS a prova d'àcid.
Impressora tèrmica incorporada (BST860)



C/Pere de Cavasèquia, 18 telf:973236242 email: sentis@sentis.cat 

CÚTER PLEGABLE AMB DOBLE FULLES
794507 -2 en 1: una fulla trapezoïdal i una fulla de ganxo en un sol cúter -

Canvi ràpid entre dues fulles usant el botó selector Cúter plegable 

amb botó de bloqueig per a un emmagatzematge segur -Canvi ràpid

de fulles usant els botons de desbloque

CARRACA REVERSIBLE AMB CARDAN 
NTEGRAT ½” (32 DENTS)
477410G

-Rotació multidireccional sobre 15º de l'quadrat conductor
-32 dents
-Angle de reprís de 11 °
-Canvi de el sentit de rotació amb palanca
-Materials: Cos de Cr-V; Quadrat conductor de Cr-Mo; Empunyadura de 2 
materials PP + TPR

CARRACA REVERSIBLE AMB CARDAN 
NTEGRAT 1/4” (24 DENTS) 
277455G

-Rotació multidireccional sobre 15º de l'quadrat conductor
-24 dents
-Angle de reprís de 15 °
-Canvi de el sentit de rotació amb palanca
-Materials: Cos de Cr-V; Quadrat conductor de Cr-Mo; Empunyadura de 2 
materials PP + TPR
-Acabat: Cos cromat polit; Quadrat conductor fosfat negre


