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Ongeëvenaarde prestaties
in voertuigdiagnose en werkplaatsequipment

Art. 01-0136

€ 2.250,00

Nu met 2 jaar softwarelicentie!

Pro3

Het meest complete 
diagnosesysteem 

voor de aftermarket.



Breakout leads

Bij het diagnose stellen aan voer-
tuigen met storing, maakt u met 
de passende Y-leads uw eigen 
gewenste breakout combinatie die 
u plaatst tussen de sensor of 
actuator en de connector.

€ 249,50

Art. 15-1000

Introductieprijs

Intro

PicoScope 
meetnaaldensetje

€ 41,00

Art. 06-7100

Het Pico meetnaaldensetje helpt 
de kwaliteit van een meting met 
een multimeter of oscilloscoop te 
verbeteren.

GYS OBD Data Saver

€ 96,00

Art. 07-7022

De GYS OBD Data Saver is speciaal 
ontwikkeld om spanning op de 
modules te houden en zo het 
interne geheugen van de auto te 
beschermen wanneer de accu los 
wordt gekoppeld.

PicoScope 2-kanaals Starterkit
€ 839,00

Art. 05-4025

De Pico 2-kanaals Starter kit wordt geleverd met 
een basisset van leads en clips waarmee u in staat 
bent om veel voorkomende taken, waaronder het 
testen van de meeste sensoren, relatieve 
compressie en een cilinder balanstest uit te voeren. 

Het is mogelijk om extra accessoires, zoals een Het is mogelijk om extra accessoires, zoals een 
stroomtang en ontstekings sondes, toe te voegen 
om de mogelijkheden van de Pico Scope uit te 
breiden. Software updates zijn gratis.

Geen elk ander merk universeel diagnose-
systeem is zó compleet als deze Launch 
X-431 Pro3.

Ontvang nu bij aanschaf van de Launch 
X-431 Pro3 het tweede jaar online 
software updates gratis!

€ 2.250,00Art. 15-1000



Diagnosesystemen

Werkplaats Equipment 

Automotive Special Tools

Hefbrug-Accessoires

Uw leverancier voor:

shop.aa-equipment.nl

Diesel injector 
verwijderset

€ 198,00

Art. 10-100771BU

Universele set om vastzittende 
dieselinjectoren onbeschadigd te 
verwijderen uit de cilinderkop. 
Geschikt voor CR- en piëzo 
injectoren zoals Bosch, Delphi, 
Denso en Siemens.

Relaistester 12V

€ 49,50

Art. 10-100568BU

Met de Relaistester kunt u 
eenvoudig elektromechanische 
voertuigrelais controleren. De 
volledig geautomatiseerde test 
wordt snel en precies uitgevoerd.

Gloeibougie tester

Gloeibougie tester voor 
betrouwbaar en snel testen van 
alle soorten gloeibougies
onafhankelijk van de 
spanningswaarde. 

€ 169,00

Art. 10-100511BU

Temperatuurmeter 
infrarood

€ 59,00

Art. 06-9007

Infrarood temperatuurmeter 
UNI-UT300C, ideaal voor het snel 
meten van oppervlakte 
temperaturen, zoals van een 
radiator, motor en uitlaat.

PicoScope Stroomtang 
60A/20A

€ 139,00

Art. 05-4030

PicoScope Stroomtang met twee 
kalibratie instellingen middels een 
schakelaar en van de 
schuifregelaar op het handvat van 
de sonde.

Test probe kit

De Pico Test probe kit is een set 
met alle veelgebruikte Pico 
automotive test probes. De set is 
in rood en zwart verkrijgbaar.

€ 40,00

Art. 05-4042



Dit nieuwe model APK2Reader doet niet 
alleen APK2, maar benadert ook het airbag en 
ABS systeem. Deze systemen zullen in de 
toekomst ook worden meegenomen 
tijdens de APK2 keuring.

Compacte en snelle E-OBD scanner speciaal 
ontwikkeld voor een snelle APK2 check.

€ 395,00
Art. 11-120A2

Conditioner DPF

Dit product reinigt de DPF 
(roetfilter) en herstelt de juiste 
doorstroming door de filter.  
Gebruik dit product met 
regelmaat om ongewenste 
verontreiniging uit de uitlaat en 
DPF te verwijderen. 

€ 12,50

Art. 09-1007 

DPF Reinigingspistool

€ 199,50

Art. 09-1000

De DPF Reinigingspistool-set is 
speciaal ontworpen voor het 
reinigen van diesel roetfilters 
(DPF) en kan een oplossing zijn 
indien een roetfilter verstopt is. 

DPF Reinigingsvloeistof

€ 18,95

Art. 09-1001

Reinigingsvloeistof om de 
inwendige vervuiling van de DPF 
filter los te weken. Met het DPF 
Reinigingspistool spuit u de 
reinigingsvloeistof rechtstreeks via 
de druksensor, of het vacuüm gat, 
in de DPF filter. 

Velgslot verwijderset

€ 349,00

Art. 10-100750BU

Deze 16-delige universele set is een slimme en 
behulpzame tool om snel een velgenslot te 
verwijderen zonder dat de velg beschadigd wordt.
 
Wanneer een sleutel ontbreekt of het velgslot 
dusdanig is beschadigd dat het met de passende 
sleutel niet meer los komt, gebruik dan deze set.



Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw.

Volg AA-Equipment:

Voor informatie of bestellen,
bezoek onze nieuwe webshop;

shop.aa-equipment.nl
1e Tussendijk 17 NL-5705 CG Helmond
Tel. 0031 492 525 717
info@aa-equipment.nl
www.aa-equipment.nl

Vacuüm- / drukpomp 
10,5 l

Deze handmatige vacuüm- / 
drukpomp kan vloeistoffen zoals 
motorolie en transmissie olie 
opzuigen. De opgezogen inhoud 
kan via de pomp worden geleegd.

€ 158,00

Art. 10-100753BU

Reinigingsvloeistof AT

€ 11,95

Art. 09-1009

Dit flush middel wordt toegevoegd 
aan oude ATF olie voordat deze 
wordt gewisseld met schone ATF 
olie. Het is bijzonder geschikt voor 
gebruik met de Launch 
CAT501-vloeistofwisselaar.

Conditioner AT

€ 13,50

Art. 09-1010
Ondersteunt ATF olie tegen 
oxidatie en zorgt voor maximale 
temperatuurstabiliteit, wat 
resulteert in een consistente 
gladde versnelling en een betere 
werking van de automatische 
transmissie.

Launch CAT501S ATF spoelmachine

€ 2.950,00
Art. 01-0099

Reiniging en onderhoud van het volledige 
transmissiesysteem: eenvoudig en snel met slechts 
één apparaat. De CAT-501S ATG spoelmachine 
biedt een scala aan automatische functies 
waardoor de transmissie-expert in staat is om met 
een simpel gereedschap de transmissievloeistof uit 
te wisselen. De CAT-501S kan ook handmatig 
bediend worden.bediend worden.

Functies:
 Olie uitwisseling en niveau aanpassing
 Afdrukken van de procedure en meer         
 voertuiggegevens
  Controle van de olietemperatuur
 Monitoring van de oliedruk
 Vloeistoftank legen zonder deze uit te nemen


