
 

BrainBee AGC-8200  
Urządzenie do dynamicznej wymiany oleju  w automatyczny ch skrzyniach biegów 
 

 

Najnowocześniejsze urządzenie do dynamicznej wymiany oleju w automatycznych skrzyniach 
biegów BrainBee AGC-8200 prezentuje szereg funkcji umożliwiających profesjonalny serwis 
wszystkich rodzajów skrzyń biegów. 
 

NORMA ZERO CROSS CONTAMINATION (Zerowe zanieczyszczenie) 

Stacje ATF Brain Bee za pomocą automatycznej procedury spełnia normę zwaną Zero Cross 
Contamination, która czyści układ urządzenia przy użyciu tylko jednego litra oleju i zapobiega 
zanieczyszczeniu pomiędzy różnymi olejami ATF. Stacja AGC może być również wyposażona w 
wymienne zbiorniki na olej ATF, a szybkozłącza ułatwiają ich wymianę. 
 

Zalety Stacji BrainBee AGC-8200 są niezaprzeczalne: 
- urządzenie umożliwia wymianę oleju w każdym typie skrzyni biegów 
– wbudowana baza danych informuję m.in o rodzaju stosowanego oleju ATF, wskazuje jakie 
adaptery należy użyć, oraz miejsce ich podłączenia 
– automatyczne rozpoznanie kierunku przepływu eliminuje ryzyko uszkodzeń, tzn. przewody 
mogą być podłączone do skrzyni w dowolny sposób, a maszyna sama rozpozna odpowiedni 
kierunek 
– dwie pompy o specyfikacji AFA (Automatic Flow Adjustment) pozwalają na szybszą i znacznie 
wydajniejszą wymianę. Ich ogromna zaleta to również dostosowanie prędkości pracy do 
charakterystyki przepływu co umożliwia pracę w każdych warunkach, 
– automatyka wagowa, która dba o bezpieczeństwo i zapobiega m.in. zapowietrzeniu skrzyni. 
Urządzenie monitoruje temperaturę, ciśnienia, oraz ilość doprowadzanego i odprowadzanego 
oleju. 
– szeroki zakres adapterów umożliwiających podłączenie do niemalże każdej skrzyni biegów. 
Adaptery produkowane są we Włoszech, przez jedną z najbardziej cenionych na świecie firmie 
specjalizującej się w produkcji narzędzi ręcznych. Jakość adapterów nie budzi wątpliwości. 



 

– procedury automatyczne i manualne, umożliwiają przeprowadzenie pełnego serwisu krok-po-
kroku, bez obaw o pominięcie któregoś etapu, lub nieprawidłową ich kolejność. Komunikaty w 
języku polskim informują o np. konieczności zmiany biegów, lub momencie wymiany filtra oleju 
– funkcje specjalne, które czynią tą maszynę jeszcze bardziej wyjątkową, jak np. funkcja bagnetu, 
możliwość wypompowania zużytego oleju przez dodatkowy przewód, możliwość uzupełniania 
oleju przez korek spustowy i inne 
 

Charakterystyka Produktu 

Liczba pomp 2 

Wydajność pomp 10l/min 

AFD (Automatyczne wykrycie przepływu) TAK 

Czujniki Czujnik temp / 2x ciśnienia 

Przewody/ Adaptery 3,0m (fi 10mm, 50bar) / SVK DIN 3852 

Zero Cross Contamination (brak mieszania płynów) TAK 

Pojemność zbiorników 25 litrów 

Funkcja Dipstick (bagnetu pomiarowego) TAK 

Funkcja Boost (Turbo) TAK 

Dodatki czyszczące TAK 

Wypompowywaniu zużytego oleju ATF Przez dedykowany dodatkowy przewód 

Zasilanie 230V AC lub 12V (opcja) 

Temperatura płynu 0 – 100 °C 

Temperatury pracy 10 – 50 °C 

Filtry 22µm 

Zabezpieczenie IP 44 

Zbieranie oleju AFT  Krata do zbierania oleju z misy olejowej 

Wyświetlacz 4,1’’ Kolorowy z oddzielną klawiaturą numeryczną 

Baza Danych Wbudowana + dodatkowa Online (opcja) 

Drukarka TAK 

 

Zestaw Adapterów AGC 8300 Standard* 

 


