ГАР АГЕНТ ООД е основана през 1994 г. в град Сливен и е първата българска частна фирма, която предлага доставка,
монтаж и поддръжка на автосервизно оборудване.
Фирмата е представител и директен вносител на редица водещи производители, много от които са световни лидери
в производството на автосервизно оборудване, като TEXA, JOHN BEAN, RAVAGLIOLI, CARTEC, SIMPESFAIP и много други.
С годините на натрупан опит, ГАР АГЕНТ се е утвърдила като една от най-динамично развиващите се фирми в областта на автосервизното оборудване в България. Понастоящем фирмата има добре изградена мрежа от офиси и представителства в България, които се намират в градовете София, Сливен, Пловдив, Варна и Велико Търново.
Продуктовата гама, която ГАР АГЕНТ предлага, включва автодиагностична апаратура, подемна техника, машини за
гуми, компресори, оборудване на пунктове за годишни технически прегледи, камери за боядисване, почистващи машини,
аспирации, каросерийно оборудване и много други.
В ГАР АГЕНТ ще се срещнете с висококвалифицирани инженери и отлично подготвени сервизни специалисти. Всяка
година техническият персонал на фирмата участва в програми и обучения за повишаване на квалификацията, което
позволява компетентното предлагане и обслужване на най-съвременните машини и съоръжения.
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TEXA S.p.A.

Via 1 Maggio, 9
31050 Monastier di Treviso
Treviso - ITALY
Tel. +39 0422 791311
Fax +39 0422 791300
www.texa.com - info.it@texa.com

ГАР АГЕНТ предлага комплексно оборудване на пунктове за годишни технически прегледи.
Стендoвете за изпитване на спирачното усилие са производство на фирма Cartec - Snap-On Equipment Europe. Те са
предназначени за леки и лекотоварни автомобили (с натоварване на ос до 4 тона), товарни автомобили и автобуси (с
натоварване на ос до 13 тона) и мотоциклети (с натоварване на ос до 1 тон).
Системата за анализ на изходящи газове включва газанализатор Gasbox Autopower, димомер Opabox Autopower и универсален оборотомер RC3. Уредите са производство на италианската фирма ТЕХА. Всички съответстват на изискванията
на Българското законодателство.

Всички уреди са одобрен тип, вписани в регистъра на Република България и отговарят на изисквaнията, съгласно
наредбите на ДАМТН. За всички уреди е осигурена метрологична проверка от лицензирана лаборатория.

TEXA S.p

СИСТЕМА ЗА АНАЛИЗ НА ИЗХОДЯЩИ ГАЗОВЕ
• Газанализатор Gasbox Autopower
• Димомер Opabox Autopower за измерване
димността на отработените газове на
дизеловите двигатели
• Универсален оборотомер RC3
• Безжична комуникация чрез Bluetooth

Via 1 Magg
31050 Mon
Treviso - IT
Tel. +39 04
Fax +39 04
www.texa.c

ТЕСТОВА ЛИНИЯ С НАТОВАРВАНЕ НА ОС ДО 4 ТОНА
• Обхват на измерване: 0 - 8 kN
• Диаметър на колело мин. - макс.: 400 - 900 мм
• Дължина на ролка: 700 мм
• Интегрирана система за автоматично
разпознаване на 4х4
• Възможност за тестване на двуколесни МПС

ТЕСТОВИ ЛИНИИ С НАТОВАРВАНЕ НА ОС ДО 13 - 16 ТОНА

ПЛЕЙ ДЕТЕКТОР ЗА ЛЕКИ И ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

УРЕД ЗА ПРОВЕРКА И
РЕГУЛИРАНЕ НА ФАРОВЕ
• Подходящ за автомобили
с ксенонови фарове
• Настройка на визьора
със система за регулиране
• Дигитален луксимер
• Автоматичен или ръчен
режим

TEX

Via 1
3105
Trev
Tel. +
Fax +
www

ДИАГНОСТИЧЕН УРЕД С ВГРАДЕН ДИСПЛЕЙ
Основни характеристики:
• Вграден дисплей
• 5 среди на работа
• Комуникира с визуализиращата единица чрез:
Wi-Fi, мрежови кабел, Bluetooth и USB куплунг
• Linux Операционна система

Технически характеристики:
• Главен процесор: Type: iMX6 1 GHz, RAM: 512
MByte, Mass Storage: eMMC 8 GByte
• Захранване: 12 - 24 Vdc от акумулатора на
автомобила чрез OBD конектор
• Потребление: 1 A @12 V max

MULTIHUB BIKE
Работи с диагностичен софтуер IDC5 Bike за
диагностика на електронните системи в
мотоциклети, скутери и четириколки.

MULTIHUB CAR
Работи с диагностичен софтуер IDC5 Car за
диагностика на електронните системи в леки и
лекотоварни автомобили.

MULTIHUB TRUCK

MULTIHUB OFF-HIGHWAY

СИСТЕМА ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА ADAS

ДИАГНОСТИЧЕН ВИЗУАЛИЗИРАЩ УРЕД

RCCS3 е многофункционална система за многомаркова калибрация на радари и камери, снабдена с 75”
4К монитор и Mini PC за автоматично дигитално
проектиране на предни панели за камери.

• 12-inch капацитивен екран с 2160x1440 резолюция
• 2MP предна камера, 13MP задна камера
• С водоустойчив магнезиев корпус
• Gorilla Glass защита
• Intel® Pentium Quad Core N5000 процесор

Налична е в две версии - с монитор и с панели.
RCCS 3 е направена от здрава основа, може да се
регулира във височина и да бъде накланяна
настрани и напред с помощта на дръжки.
NAVIGATOR NANO S
УРЕД С OBD КУПЛУНГ

• Безжична комуникация
чрез Bluetooth
• Редуцирани размери и
ергономична форма
• IDC5 операционен софтуер

УРЕД ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА АВТОМОБИЛИ И ПОМЕЩЕНИЯ

Активира се директно извън автомобила с дистанционно и предоставя напълно автоматизирана
дезинфекция на пътническото отделение.

СИСТЕМА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ФАРОВЕТЕ
eLight е най- съвременната система за регулиране на фаровете, и първата такава с вградена
електронна диагностика.
eLight използва вградена камера, система от
алгоритми и вградена автодиагностика за
определяне типа фар и за гарантиране на максимална точност на регулирането.

Това е моделът най-високо в серия 700 и най-доброто, което може да се предложи
на пазара. Тя е снабдена с двоен резервоар и две отделни вериги за възстановяване, рециклиране и презареждане. Това позволява работа както по автомобили,
които използват охладител R134a, така и по тези, които използват R1234yf,
едновременно.

При двете версии управлението на сервизното обслужване е напълно автоматизирано. Версия BUS, проектирана за по-големи системи, е снабдена с резервоар от 30
кг и 21-cc компресор. Те могат да се използват или с R134a, или с R1234yf.

Това е станция “базово ниво”, която може да работи с всички системи на леки,
товарни и индустриални автомобили и трактори, без да компроментира технологията, типична за серия KONFORT. Тя може да бъде закупена конфигурирана за традиционният охладител R134a или новия R1234yf.

Тя включва изключителни технически решения, според стриктните спецификации,
наложени от немските автомобилни производители. Резервоарът за охладителя е
монтиран на електронни везни със защитна система, която предотвратява
загубата на калибрация по време на транспортиране. Тя е с вградена автоматична
система за засичане на течове и сертифицирани по EN837 Class 1 манометри.

Тя е специално разработена да работи с последните А/С системи, съдържащи R744
(CO2). Тя също достига най-високите възможни нива на точност: качеството на
компонентите и прецизността на дизайна позволяват изключително точно
презареждане с максимален толеранс от само 10грама (2 грама за масло).

Това е модел междинно ниво, който притежава типичните технически характеристики на моделите от най-високо ниво, като автоматично управление на
сервизното обслужване и измерване на количеството възстановено масло с
електронна везна. Може да се закупи във версия R134a или R1234yf.

Тази станция работи с охладител R1234yf. Лесна е за употреба, но притежава
всички последни дизайнерски решения. Основните характеристики: филтър
дехидратор, система за заключване на везните, буквено-цифрова клавиатура, 4
колелца и възможност за съхраняване на данните за всички извършени обслужвания. Тя е налична и във версия OFF-ROAD.

H2 BLASTER
H2 BLASTER почиства всички
компоненти на двигателя, включени в процеса на вътрешно
горене и възстановява оптималното изпълнение, намалявайки
потреблението и вредните
емисии.
Чрез електролиза, H2 BLASTER
генерира оксиводород, смес от
водород и кислород която, с
работещ и загрят двигател, се
впръсква във всмукателния
колектор чрез практична сервизна тръба и достига горивната
камера.

3D СТЕНД ЗА РЕГЛАЖ С 2 КАМЕРИ
Бърз и надежден 3D стенд за регулиране на
геометрията със система за отчитане с две
камери.
Основни характеристики:
• Лесен за употреба работен софтуер, базиран
на Windows OS
• Бързо и завършено регулиране с графични
измервания с точност до0.01°
• LED индикатори, напътстващи оператора по
време на измерванията
• Интуитивно опериране с два бутона

RADIO/CCD PC-БАЗИРАН СТЕНД ЗА РЕГЛАЖ
• 2.4 GHz радио трансмисия
• Многоезиков WINDOWS 10lot-базиран софтуер
• Вградени зарядни за измервателните глави
• Батерии в позиция за зареждане, докато са
закачени към контролния кабинет
• 8 сензора с вградени бутони и светодиодна
индикация за нивелация
• 4 бр. 4-точкови захвати
• 2 бр. въртящи се стъпки за предните колела

• Точни отчитания за по-малко от 2минути
• Обхват на диаметър на джанта: 11“ - 22“
• Опция за фиксиран монтаж на стена
• Безжична Bluetooth дистанционна поддръжка
Окомплектовка: Широкоекранен 22“ монитор;
AC100 захвати с 3D таргети; Рафт за електронното оборудване; Фиксатори за волана и спирачния педал.ния педал; Таргети; Мобилен кабинет.

V2380 + JLF4000
СТЕНД ЗА РЕГЛАЖ С 4-КОЛОНЕН ПОДЕМНИК
Четириколонният подемник JLF4000
работи перфектно в комбинация с всички
3D стендове за реглаж на John Bean.
Основни характеристики на JLF4000 :
• Товароподемност: 4000 kg
• Височина на повдигане: 1830 mm
• Обща височина: 2345 mm
Основни характеристики на V2380 :
• За бързи и лесни операции по регулиране
на геометрията на автомобила в
по-големи автосервизи
• AC400 rim touchless clamps
• Високоскоростна система за
видеокамера

• Обхват на диаметър на джанта: 11“ - 22“
• Опция за фиксиран монтаж на стена
• Безжична Bluetooth дистанционна поддръжка
Окомплектовка: Широкоекранен 22“ монитор; AC100
захвати с 3D таргети; Рафт за електронното
оборудване; Фиксатори за волана и спирачния педал.

M 830 LL
ВИСОК КЛАС ДЕМОНТАЖНА МАШИНА
• WDK сертифицирана за runflat и UHP гуми
• Електрическо заключване на джанта
• Моделът е с автоматична глава
• Диаметър на джантата: 12" - 30"
• Макс. диаметър на колелото: 1200 мм
• Макс. тегло на колелото: 85 Кг

M 424 + ALLY 30
АВТОМАТИЧНА ДЕМОНТАЖ МАШИНА
• Накланяща се колона
• Размер на джантата: 10" - 20" / 14" - 24"
• Макс. диаметър на колелото: 1100 мм
• Диаметър на джантата: 12" - 30"
• Ширина на колелото: 3" - 14"

M 51 + HTB 21
АВТОМАТИЧНА ДЕМОНТАЖ МАШИНА
• Стандартно отлепване на ръб
• Едноскоростен мотор
• Ширина на джанта: 3" - 12"
• Вътрешно захващане на джанта: 12“ - 23“
• Максимален диаметър на колелото: 1040 мм
• Сила на отлепване на ръб: 2800 N
• Работно налягане: 8 - 12 bar

F 562
МАШИНА ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
• Диаметър на джантата: 14" - 56"
• Кабелна връзка към контролната колона
• Въртене на работната глава в две посоки
• Максимален диаметър на колелото: 2600 мм
• Максимална ширина на колелото: 1500 мм
• Максимално тегло на колелото: 1700 Кг
• Работно налягане: 130 bar

ВИСОК КЛАС ДЕМОНТАЖНА МАШИНА
• Диаметър на джанта: 12" - 30"
• Макс. тегло на колелото: 70 кг
• PROspeed за регулиране
скоростта на въртене
• WDK сертифицирана за
runflat и UHP гуми
• quickLOK автоматично
центрирано захващане

АВТОМАТИЧНА ДЕМОНТАЖНА МАШИНА
• Диаметър на джанта: 10“ - 24“
• Накланящо се пневматично рамо
• Сила на отлепване на ръб: 12 kN
• Макс. тегло на колелото: 70 кг
• WDK сертифицирана за
runflat и UHP гуми
• Цилиндър за отлепване на
ръб с двойно действие

МАШИНА ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
• Диаметър на джантата: 14" - 58"
• Макс. диаметър на колелото: 2500 мм
• Кабелно свързване към контролната колона
• Широк обхват на захващане на джанта без удължения
• Двускоростен мотор

B 650

KPH 370.45K
ЕЛЕКТРО-ХИДРАВЛИЧЕН ПОДЕМНИК
• Товароподемност: 4500 кг
• Максимална височина на повдигане: 2006 мм
• Минимална височина на лапите: 106 мм
• Разстояние между колоните: 2670 мм
• Разстояние за преминаване: 2384 мм

KPX 337 W
ЕЛЕКТРО-МЕХАНИЧЕН ПОДЕМНИК
• Товароподемност: 3200 кг
• Ширина между колоните: 2500 мм
• Клиренс: 95 мм
• Минимална височина на лапите: 95 mm
• Максимална височина на повдигане: 2020 мм

RAV 1380
СРЕДНО ПОВДИГАЩ НОЖИЧЕН ПОДЕМНИК
• Товароподемност: 2500 кг
• Максимална височина на повдигане: 522 мм
• Минимална височина на повдигане: 90 мм
• Ширина на платформите: 500 мм

RAV 4000
ЧЕТИРИКОЛОННИ ХИДРАВЛИЧНИ ПОДЕМНИЦИ
• RAV 4406L / 4000 кг
• RAV 4502L / 5000 кг
• RAV 4652L / 6500 кг
• RAV 4802 / 8000 кг

EE-F9M / F10M
ДВУКОЛОНЕН ПОДЕМНИК С ФИКСИРАНО ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ
• Товароподемност: 3500/ 4200 кг
• Максимална височина на повдигане: 1900 мм
• Модел с обща основа

EE-6255E
ДВУКОЛОНЕН ПОДЕМНИК ЗА БУСОВЕ
• Товароподемност: 5000 кг
• Максимална височина на повдигане: 1900 мм
• Фиксирано хидравлично налягане
• Разстояние между колоните: 3000 мм

EE-6501 / EE-6503
НИСКОПРОФИЛЕН НОЖИЧЕН ПОДЕМНИК
• Товароподемност: 3500 кг
• Пневмо-механично обезопасяващо заключване
• Удължаваща се платформа
• Максимална височина на повдигане: 2130 мм
• Минимална височина: 330 мм
EE-6501 - модел за вкопан монтаж
EE-6503 - модел за повърхностен монтаж

RAV 825/835
ПОДЕМНА ТЕХНИКА ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

RAV 297H
ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНИ МОБИЛНИ КОЛОНИ

RAV 709/713
ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНИ ПОДЕМНИЦИ
ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ

КОМПРЕСОРИ / ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ

CAT-501 S
МАШИНА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА
АВТОМАТИЧНИ СКОРОСТНИ КУТИИ
CAT-501 S предлага лесно и бързо
почистване и поддръжка на всички
превозни средства.
Машината има гама от автоматични
функции за смяна на масло на автоматични скоростни кутии.

RTC-2
МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА
РАДИАТОРА НА АВТОМОБИЛА
• Без нужда от демонтиране на охлаждащия радиатор или радиатора на парното.
Технически характеристики:
• 4 х 20 осветен LCD дисплей
• 35 л/ мин водна помпа
• 12 lt 316 l иноксов резервоар
• 0 - 5 bar точност на манометъра
• 55 кг тегло
• 74 х 51 х 90 см размери

PL 10
СИСТЕМА ЗА РАЗПЪВАНЕ НА
КАТАСТРОФИРАЛИ АВТОМОБИЛИ
Системата е предназначена за
ремонтни работи по катастрофирали купета и шасита на леки
автомобили с леки до средни повреди, допълнена с електро-хидравлично силово устройство тип DOZER.
Капацитетът на повдигача е 2500
кг, а максималната сила на разпъване е 10 тона.

KOREK
СИСТЕМА ЗА РАЗПЪВАНЕ НА
КАТАСТРОФИРАЛИ АВТОМОБИЛИ
Подходяща за всички видове автомобили.
Снабдена е с:
• Регулируемо шаси
• Вграден подемник
• Елементи за разпъване

SHARK III
ИЗМЕРВАТЕЛНА УЛТРАЗВУКОВА СИСТЕМА
• Измерва повредите по време на процеса на
разпъване
• Извършва диагностика с двуколонен подемник
• 27‘‘ LCD HD екран с V10 софтуер
Системата вклюва:
• Конзола с компютър
• Принтер и клавиатура
• TFT монитор и аксесоари

BETA
БОЯДЖИЙСКА КАМЕРА ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
ВЕТА е професионалнa камерa за извършване на бояджийски работи за леки и
лекотоварни автомобили.
Основни характеристики:
• Изцяло отваряема предна входна част с три панела и три прозореца за инспекция
• Сервизна врата, разположена в страничния панел отляво или отдясно
Технически характеристики:
• Дебит на въздушния поток: 24000 ÷ 28000 m3/h
• Термична мощност: 180 000 Kcal/h
• Ел. двигател генератор: 7,5 Kw
• Ел. двигател екстрактор: 7,5 Kw

GRANDI MEZZI
БОЯДЖИЙСКА КАМЕРА ЗА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
• Размери 16,8 х 5 х Н 5 m
• Преден панел с четири врати; • Сервизна врата на страничните панели
• Тяло от метални листове с бяло винилово покритие
• Засмукване от долната част
• Екстрактор: 1300 х 1300 х 1300 mm

СИСТЕМИ ЗА ИЗСМУКВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ
ФИКСИРАНИ И ПЛЪЗГАЩИ СИСТЕМИ ЗА ИЗСМУКВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ ГАЗОВЕ
ЕДНОПОСТОВИ И МНОГОПОСТОВИ АСПИРАЦИОННИ СИСТЕМИ

GMRF 10010 + GRNG-160100

GROLLY M

АСПИРАЦИОННА СИСТЕМА С ВЕНТИЛАТОР
• Пружинно движение на маркуча
• Вентилатор за изсмукване на изгорели газове
• Гъвкав маркуч с нечупливо спирално оребряване

МОБИЛНА СИСТЕМА
• 2 х 1,25 м маркучи ø75 и 2 накрайника
• С регулируема стойка
• 0,5 HP вентилатор

ГАР АГЕНТ ООД
Офис София:
бул. Проф. Цветан Лазаров № 152, тел. 0700 10 480, 02/ 927 56 37
Офис Сливен:
ул. Димитър Пехливанов № 54, тел. 0700 10 480, 044/ 622 152
Гр. Пловдив: тел. 0887 245 795
Гр. Варна: тел. 0876 966 392
Гр. Велико Търново: тел. 0887 820 801
sales@garagent.com; service@garagent.com
www.garagent.com

