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BEA 950 Uni S1 

 
BEA 950 Uni S1: Doskonale przygotowany zestaw do obecnych i przyszłych wymagań dotyczących 
badań spalin. Komfortowy system do analizy spalin oferuje wszystkie elementy do szybkiego i opłacal-
nego badania pojazdów zasilanych olejem napędowym, benzyną i gazem. Wszystkie moduły pomia-
rowe, PC, monitor 19“, klawiatura oraz drukarka A4 są umieszczone kompaktowo w wózku. 
 
Do najbardziej wymagających zastosowań 

 Wózek Premium w wersji BEA 950 Uni S1 z komputerem PC, monitorem, pilotem, drukarką ko-
lorową A4 

 BEA 055, moduł analizatora 4/5-gazowego (CO, CO², HC, O², w opcji NO)  
 BEA 070, moduł dymomierza, Bluetooth (w opcji: akumulator oraz stacja do ładowania) 
 BEA 030, moduł pomiaru prędkości obrotowej, Bluetooth (B+/B-, TN/TD, Kl1/15, temperatura) 
 Sonda pomiarowa (sam. benzynowe) z przewodem 8 m, sonda (sam. diesel) z przewodem 1 m 

 BEA PC Software 
 
BEA 950 Uni S1: przegląd zalet 

 stacja do analizy spalin klasy premium dla warsztatów o najwyższych wymaganiach 
 oszczędność miejsca – wszystkie podzespoły pomiarowe w wózku 
 przystosowany do pracy warsztatowej – ochrona przed uszkodzeniami dzięki wytrzymałej bu-

dowie  
 łatwy w użyciu – dzięki bezprzewodowemu połączeniu między PC, BEA 070, BEA 030 
 szybko gotowy do pracy – dzięki krótkim czasom przygotowawczym oraz krótkiemu okresowi 

nagrzewania 
 możliwość rozszerzenia do kompletnego systemu z diagnozą sterowników, instrukcjami lokali-

zowania usterek ESI[tronic] 2.0 oraz funkcjami diagnoskopu FSA 
 

Katalogowa cena urządzenia BEA 950 Uni S1 łącznie 
z BEA 030: 
25.900,- PLN netto 
Dodatkowo należy zmówić: 

1. Klawiatura szer. 458 mm Dobrać z polskiego rynku 
 
 
Cena zawiera: koszty transportu do odbiorcy w kraju, koszt montażu i uruchomienia. 
 
Urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 
Oferta cenowa niewiążąca. 
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