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Proxind’in ATFXMatic ünitesi, özel olarak, araçların otomatik şanzıman sistemleri için ATF
yağları üretici firmalarının kullanımına yönelik tasarlanmış otomatik şanzıman yıkama ve ATF
yağı değiştirme makinesidir.

ATFXMatic ile, ciddi oranda vakit tasarrufu sağlayan tamamen otomatik bir donanım ile, araçtanhiçbir 
parçayı sökmek zorunda kalmadan, yağ değişimi ve şanzımanı temizleme işlemi gerçekleştirilebilir.
Her geçen gün daha da gelişen otomatik şanzımanların bakımı da giderek daha fazla uzmanlık 
gerektiriyor, aynı zamanda otomotiv sıvıları sektöründe artan rekabet otomatik ve daha profesyonel 
donanımlar ile fark edilen çözümleri talep ediyor.
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İTALYAN ÜRETİMİ BİLEŞENLERİN KALİTESİ

FACILITÀ DI UTILIZZO

Proxind’in ATFXMatic ünitesi, zaman içinde çok büyük bir güven garanti eden, en üstün kaliteye sahip İtalyan 
bileşenler kullanılarak İtalya’da üretilir.

ATFXMatic

KOLAY KULLANIM

ATFXMatic, makineye entegre bir veri tabanından farklı olarak, sürekli olarak güncellenen ve kolayca 
başvurulabilen çevrimiçi bir veri tabanına sahiptir.
Veri tabanı, tek bir tıklama ile, aracın modelini baz alan bir arama yaparak kullanılması gereken doğru 
rakoru bulmayı sağlar.
Görseller ve metin aracılığıyla aşağıdaki bilgileri sağlar:

Tek bir operatör 
aracılığıyla kullanım

Sezgisel ve tamamen 
otomatik

Otomatik akış yönü 
tanıma

Yalnızca 4 tuş ile seçilebilen 
ekran menüsü: ESC, OK,   ,

OK
ESC

TAMAMEN KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR
AVANTAJLARI

Özel marka ile
kişiselleştirme

Gerek biçim gerekse şirket 
renkleri olarak, kişiselleştirilmiş 
gövde tasarımı

Şirket logosu ile grafiksel 
olarak kişiselleştirilmiş 
kumanda paneli

Ekranda, kullanılan katkının 
veya yağın markası ve adına 
yer verilebilir

Müşteriye özel 
kişiselleştirilmiş 
programlamaya 
sahip yazılım

Markanız ve sıvı ürünleriniz 
daima göz önünde olacak

BRAND

> Otomatik şanzıman yağlayıcıları (üretici firma 
tarafından tavsiye edilen tip ve miktar)

> Otomatik şanzıman yağını değiştirme 
prosedürleri

> Otomatik şanzıman yağının seviyesini kontrol 
etme prosedürleri

> Yağ değişiminde kullanılması gereken rakorlar 
için bağlantı noktalarının fotoğrafları

> Yağ değişimi için kullanılacak rakorların 
tiplerinin fotoğrafları ve açıklaması
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Proxind’in ATFXMatic ünitesi çok fazla düşük basınçlı otomatik şanzımanlı araçlarda ATF yağını 
değiştirebilir.

Otomatik şanzımanların giderek daha da yaygın olarak kullanılması yeni bakım yöntemlerini 
benimseme gerekliliğini de beraberinde getiriyor.  Bu nedenle Proxind’in, tamamen otomatik bir 
prosedürle çalışan, profesyonel şanzıman yıkama makinesi, sektörde faaliyet gösteren 
operatörlerin zamandan tasarruf etmesini sağlar ve onlara profesyonel sonuçlar elde etmeyi 
garanti eder.

Araçların yağ değişiminin yaklaşık 80.000 Km’de (üretici firmanın talimatları doğrultusunda) 
gerçekleştirilmesi tavsiye edilir: Proxind’in ATFXMatic ünitesi ile gerçekleştirilen otomatik bir yağ 
değiştirme işleminde, geleneksel yöntem ile gerçekleştirilen bir yağ değişiminin tam aksine, 
otomatik şanzımanın eski yağı %100’e denk oranda değiştirilerek, kısmi gerçekleşen bir 
değişimde görüldüğü gibi, yeni yağın eski yağ ile kirlenmesi durumundan tamamen kaçınılmış 
olur.

Proxind’in otomatik şanzıman yıkama istasyonu otomatik şanzımanlarda aşağıdaki bakım 
işlemlerini gerçekleştirmeye izin verir:

Önemli

1 > Temizleyici katkı maddesi ile otomatik şanzımanı yıkama

2 > ATF yağını komple değiştirme

3 > ATF yağı ikmali

4 > Aşırı olan ATF yağını tahliye etme

5 > Kalıcı katkıları ekleme
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ATFXMatic
Otomatik şanzıman yıkama, ATF yağ 
değişimi ve katkıları ekleme makinesi. Proxind

ADDITIVES & OIL SPECIALIST

Standart modelin boyutları: 650 x 1130 x 450 mm (L x H x P)

Standart model ağırlığı: 61 Kg

Rakorlar:

Çoklu dil yazılımı:

ÖZELLİKLERİ TEKNİK VERİLER

• Standart rakor takımı
• Opsiyonel rakor takımı

Mikrodenetleyicili elektronik kartı: • Yeni yağ ve eski yağ arasında sıcaklık, ve dolayısıyla hacim, farkından bağımsız 
olarak tam olarak aynı miktarda yağı değiştirmeye izin veren, yük hücreleri ile yeni 
yağın ve eski yağın tartılmasını baz alan sistem
• PWM (Pulse Width Modulation, yani Darbe Genişlik Modülasyonu) tekniğini 
kullanarak, her an boşaltılan eski yağa göre pompanın hızını ve dolayısıyla 
kapasitesini kontrol eder
• Gerekli tüm güvenlikleri alarak prosesi denetler: örneğin eğer yeni yağ tankında 
yeterli miktarda yağ yoksa, veya eski yağ tankı yeni yağı alabilecek kapasiteye 
sahip değilse yağ değiştirme işleminin gerçekleşmesine izin vermez

Pompa: 12 Vdc sürekli akımlı motora sahip, dişli yağ pompası

Filtre: 12 bar’a kadar olan, yüksek basınçlara dayanabilen, hem besleme hem de geri 
dönüş devresinde 10 mikron filtre

Akış yönünü tanıma: • Otomatik
• Servis boruları, akış yönü konusunda endişe duymadan en rahat biçimde erişilebilen
  noktaya yerleştirilebilir

Tanklar: • Yeni ve eski ATF yağ tanklarının kapasitesi 25 litre
• Kolayca yerinden çıkartılabilir ve piyasada bulunabilir

Katkı haznesi: • Yıkama ve kalıcı katkı maddesi haznesinin kapasitesi 3 litre
• Katkı haznesinde bir minimum seviye sensörü mevcuttur

Yazıcı: • 24 sütunlu termik yazıcı
• Kontrol paneli üzerinde yer alır ve değiştirilen yağın miktarı, adı, vb. önemli bilgilerin
  yazdırılmasını sağlar

Devridaim devresi: • Eğer yıkama fazı sonunda yağ hala istenen 40° sıcaklığa ulaşmadıysa, devridaim fazı bu 
sıcaklığa ulaşılana kadar aktif kalır 
• ATFXMatic’i otomatik olarak devridaim fazına koyarak, otomatik şanzımanı her türlü olası 
işleyiş bozukluğundan korur

Besleme boruları: Besleme ve geri dönüş boruları yaklaşık 250 cm uzunluğundadır ve uçlarda Nitto tipi
(Japon profili) hızlı bağlantı elemanları mevcuttur

Elektronik sıcaklık sensörü: Yağ deri dönüş devresi üzerinde yer alır, yağın 40° sıcaklığa ulaştığını algıladığında, 
devridaim ve temizleme fazından değiştirme fazına otomatik olarak geçmeyi sağlar

Sesli ve ışıklı ikaz sistemleri: Örneğin işleyiş bozuklukları gibi, operatörün bilgilendirilmesi gereken bir durum her 
ortaya çıktığında devreye girer

Ekran: 4 sıra x 20 karakter monokromatik alfanümerik

• Yazılımda mevcut olan diller: İtalyanca, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca,
Portekizce, Rusça, Rumence, Sırpça, Lehçe, Türkçe, Flemenkçe ve Fince
• İsteğe bağlı olarak yazılıma başka diller entegre etme imkanı

Güç kaynağı: • 12 Vdc – özel güç kablosu aracılığıyla aracın akü prizinden
• Akünün kutuplarına bağlantı sırasında kutupların inversiyonu için elektronik
  koruyucu donanım
• 110-230 VAC opsiyonel bir AA/DA iç anahtarlama dönüştürücü aracılığıyla
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