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BEA 550 Uni Kombi 

 
BEA 550 Uni Kombi przystosowany do transportowania analizator spalin jest potrzebny wszędzie 
tam, gdzie muszą być wykonywane badania w terenie. Mobilne urządzenie BEA 550 jest specjalnie 
stworzone na potrzeby organizacji prowadzących urzędowe badania techniczne. Ze swoją bezprzewo-
dową łącznością oraz pracą przy wykorzystaniu akumulatora, jak również praktycznymi sondami, któ-
rych nie trzeba demontować na czas transportu, jest w każdej chwili gotowy do precyzyjnej kontroli 
emisji spalin w pojazdach zasilanych benzyną, gazem i olejem napędowym. Urządzenie odznacza się 
niewielkimi wymiarami, małym ciężarem – optymalne do transportowania. 
 
Do uniwersalnych zastosowań 

 BEA 060, moduł analizatora 4/5-gazowego, Bluetooth (CO, CO², HC, O², w opcji NO) z półką 

 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) 

 BEA PC Software 

 Walizka na akcesoria 
 
BEA 550 Uni Kombi: przegląd zalet 

 elastyczny w pracy, ponieważ jest mały, lekki oraz łatwy do transportu 

 łatwy w użyciu – bezprzewodowe połączenie między PC, BEA 060, BEA 070, BEA 030 oraz 
KTS 5XX (opcja) 

 prosty w użytkowaniu z ogólnie dostępnym w warsztacie PC (laptop, netbook)  

 stworzony specjalnie przy współpracy z organizacjami prowadzącymi urzędowe badania tech-
niczne 

 idealny do mobilnego badania spalin oraz na stacjach kontroli pojazdów 

 w opcji – akumulator oraz stacja do ładowania dla BEA 070 
 
 

Katalogowa cena urządzenia BEA 550 Uni Kombi  
łącznie z BEA 030: 
19.700,- PLN netto 
 
 
 
 
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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