
ArticPRO®  

ACX 990 BUS



vida de ciclo, reduzindo o custo de 

operação.

Adaptadores ECO Lock

A ACX 990 é equipada com os adapta-

dores ECO LOCK patenteado pela 

MAHLE, que permite uma redução na 

quantidade de gás perdido, resguardan-

do a segurança do operador e provendo 

uma grande contribuição com o meio 

ambiente.

Esta função permite prevenir o efeito 

“puff”, que nada mais é do que a disper-

são do gás refrigerante no meio ambien-

te que usualmente ocorre durante a 

desconexão das mangueiras do sistema 

do veículo.

O aliado de máquinas agrícolas

A ACX990 pode ser integrada com a 

função de veículos Agrícolas (opcional). 

Ideal para gerenciamento de veículos 

agrícolas e máquinas estacionárias, esta 

função requer a ativação especial para 

máquinas agrícolas e a Database 

Agrícola. 

 

Alta tecnologia e potência para recargas de 
sistemas de ar condicionado grandes como  
ônibus e tratores agrícolas.

 

ACX 990: Específico para  
sistemas com grande capacidade

ArticPRO® MAHLE
Equipamentos para o�cinas automotivas

 

Alta tecnologia em seu serviço

A ACX 990 foi desenvolvida para 

entregar um procedimento completo e 

totalmente automático. Por este motivo, 

o operador pode ficar livre e aperfeiçoar 

seu trabalho e tempo, podendo realizar 

outros trabalhos de reparo, aumentando 

a eficiência da oficina e reduzindo 

custos.

O coração da ACX 990 é um painel LCD. 

Simples e intuitivo, o display touch-scre-

en contém funções de operação que 

podem ser selecionadas de maneira 

rápida e precisa. Além do mais, a 

claridade do display garante uma boa 

visibilidade em quase todas as condi-

ções de iluminação.

Todos os componentes e partes de 

serviço  são facilmente acessíveis e 

localizados de maneira a permitir uma 

troca rápida, caso necessário.

Sistema de purga de ar – 
Controle totalmente automático 
de não condensáveis

O sistema de purga de ar é uma nova 

função exclusiva da MAHLE, presente 

em toda a gama de equipamentos, que 

auxilia o operador a gerenciar o descarte 

de gases não condensáveis consciente-

mente, substituindo o método manual de 

verificação de pressão dentro da botija.

VANTAGEM: Através de um software 

especial, o descarte dos gases não 

condensáveis é feito somente quando 

for necessário. O operador pode sempre 

decidir quando realizar o procedimento, 

mantendo-o sempre no controle da 

estação.

100% Recarga

VANTAGEM: Sob quaisquer condições 

climáticas, a recuperação do gás do 

veículo é completa, e sempre garantida. 

A recarga, portanto, levará menos tempo 

não necessitando de quaisquer outras 

funções especiais, o que resulta em 

menos consumo de potência

Bomba com vida longa

O “Long life Pump”  (patenteada) é uma 

função especial da qual permite uma 

extensão da vida da bomba de até 1000 

horas. Esta função pode ser ativada 

quando a estação não estiver em uso, e 

permite uma execução automática do 

ciclo de regeneração do óleo. O óleo é, 

portanto, purificado a tem uma longa 



Equipamentos para o�cinas automotivas 
Recicladoras de A/C

NOVO: ACX 990
R134

–

–

HPV 0,05 mbar

40 L 

14 cc

150 kg

>95%

Depósito , LP, HP

2 + 1 (PAG) óleo usado, óleo limpo & aditivo UV 



4

10°C a 50°C

230 V, 50 Hz, 800 W

4.5 m

7.5 m

Tela touch screen

25

12 meses

CE, PED

Totalmente automático
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Grafic 4,3"(widescreen)  Colours-Touch
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–

–

–
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–

–

 

 

 = DISPONÍVEL     = OPCIONAL

RECICLADORAS DE AR-CONDICIONADO 
Refrigerante

Conversível para refrigerante R1234yf

Conversível para refrigerante R513a

Bomba de vácuo

Depósito de refrigerante

Compressor

Capacidade do filtro

Taxa de recuperação

Sensores de pressão

Garrafas de óleo

Garrafa para sistema de óleo (garrafas de óleo completamente seladas)

Escalas de óleo

Temperatura de funcionamento

Fonte de alimentação

Comprimento das mangueiras de serviço

Opcional: Extensão da mangueira de serviço 

Tela 

Teclado

Idiomas do menu

Garantia

Certificações

Gases não condensáveis através do sistema de purga de ar

Recuperação e injeção automática de refrigerante

Recuperação automática do óleo do compressor

Injeção automática de tintura UV

Modo de funcionamento manual

Compensação automática de mangueira

E³ – fill  (sempre pronto a utilizar, independentemente do veículo e da temperatura ambiente) 

E³ – pump (Mudança do óleo da bomba de vácuo após 1.000 h)

E³ – connect (recuperação completa de refrigerante das mangueiras e acoplamentos de serviço) 

Teste de desempenho do A/C (para teste de desempenho dinâmico do sistema de A/C em apenas 10 
minutos com um relatório do cliente)

 

Serviço Remoto (serviço de suporte a qualquer momento, em qualquer local)

Leitura da pressão do depósito

Analisador de refrigerante

Compatibilidade com veículos híbridos

Base de dados de carros elétricos

Base de dados de maquinarias agrícola e de construção

Teste de vazamento de nitrogênio , kit opcional necessário

Teste de vazamento de nitrogênio - ligação integrada, necessário conector opcional

Teste de vazamento de gás, kit opcional necessário

Teste de vazamento de gás-ligação integrada, necessário conector opcional 

Luzes indicadoras de status

Impressora térmica

IMPRESSÃO de rede através do serviço Windows PC

Interface USB

WiFi

Bluetooth

Conectividade ASA através do serviço Windows PC

Diagnóstico de A/C VCI (SW & HW)

Controle remoto via smartphone



MAHLE Aftermarket

Rodovia Engº João Tosello (SP 147) KM 96 
13486-264 Limeira, São Paulo

 

www.mahle-aftermarket.com

0800 0150015


