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ÉEN SENSOR VOOR 90% MARKTDEKKING
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COMPLEET AANBOD
LICHTGEWICHT SENSOR
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NIEUW: HAMATON EU-PRO HYBRIDE SENSOR
De nieuwste generatie universele TPMS sensoren dekt alle protocollen van de voorgaande EU-Pro 1 en 2
Hamaton sensoren in één. De EU-Pro Hybrid kan binnen enkele seconden worden geconfigureerd met de
bekende diagnose tools van o.a. Hamaton, ATEQ en Tecnomotor.

HAMATON EU-PRO HYBRIDE SENSORS
Eén enkele Hybride sensor vervangt
twee EU-Pro sensoren
De innovatieve EU-Pro Hybrid dekt alle
protocollen van de vorige EU-Pro 1 en 2
sensoren van Hamaton samen in één
enkele sensor. Dit zorgt voor een dekking
van meer dan 90% van de met directe
TPMS uitgevoerde voertuigen.
Onbeperkt protocollen toevoegen
De sensor is uitgerust met een
geïntegreerde geheugenchip om meer
complete en zelfstandige protocollen
op te slaan, dit maakt het onbeperkt
toevoegen van nieuw op de markt
gekomen voertuigprotocollen mogelijk.
Lichtgewicht en snelle programmeertijd
De EU-Pro Hybrid is een van de meest
lichtgewicht sensoren op de markt (14g),
dit verlaagt de onbalans in het wiel en is
daardoor kostenbesparend.
De sensor kan binnen enkele seconden
worden geconfigureerd met behulp
van de bekende diagnose tools van o.a.
Hamaton, ATEQ en Tecnomotor.

Nieuwe functionaliteiten
De automatische locatiefunctie voor
LOS, WAL en PAL is ook geüpgrade,
waardoor de inleerprocedure op
voertuigen is verbeterd. Daarnaast
heeft de EU-Pro Hybrid een nieuw,
automatisch protocol-slot,
dit voorkomt storing en foutieve
configuratie.
De sensor is ontworpen voor optimale
compatibiliteit met OE- en aftermarketwielen. De sensor heeft een dubbele
ventielhouder die het mogelijk maakt om
het ventiel te vervangen en te wisselen
tussen een metalen en een rubberen
ventiel. Het Clamp-In-ventiel is uitgerust
met een velgbeschermer, waardoor de
lichtmetalen velg tijdens de installatie
niet wordt beschadigd.

Voordelen
Hamaton EU-Pro Hybrid. De nieuwste
generatie universele sensoren.
•• 1 hybride sensor dekt alle protocollen
van de EU-Pro 1 en 2
•• Snelste programmeringstijd op de
markt (1-3 seconden)
•• Zeer hoge dekking
•• Technische ondersteuning
•• Onbeperkt protocollen toevoegen
•• Werkt met de bekende diagnose tools
•• Verbeterde inleerprocedure
•• Metaal en rubber ventiel verwisselbaar
•• Automatisch protocol slot
•• Lichtgewicht sensoren (14g) t.o.v.
de gemiddelde sensor op de markt
(30-40g)
•• 2 jaar garantie

Garantietermijn Hamaton
Hamaton geeft op haar EU-Pro Hybrid
2 jaar garantie.

Art. Nr.

Omschrijving

562 8512

Hamaton EU-PRO Hybrid programmeerbare
TPMS sensor met lichtmetaalventiel zilver

433MHz. Aanhaalmoment moer 4Nm.
Aanhaalmoment schroef 1,4Nm. Keurmerk CE.

Hamaton EU-PRO Hybrid programmeerbare
TPMS sensor met rubberventiel 43 mm

Maximum snelheid 180 km per uur.
433MHz. Keurmerk CE.

562 8513

Meer weten over de Hamaton EU-Pro Hybrid sensoren?
Vraag uw vertegenwoordiger naar de voorwaarden of bel ons vrijblijvend op telefoonnummer 026 75 08 383.

Ook de Hamaton Hybrid EU-Pro
sensoren vindt u eenvoudig met

TPMS zoeken op kenteken
www.rema-tiptop.nl
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