






LANÇAMENTOS

LB-OLE
Equipamento microprocessado pra teste e limpeza ultrassônica de bicos injetores com cuba de 1 litro embutida.

Funções
• Teste de equalização (vazão), estanqueidade, pulverização 

(leque);

• Os valores de pressão em BAR serão apresentados pelos leds respectivos.

• Escoamento manual das provetas;

• Pré-filtro;

• Bomba elétrica.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação 
e assistência técnica permanente.

Alimentação: 110/220V.



Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
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LANÇAMENTOS

HD-Scanner/G4

ScanPad

SCANNER AUTOMOTIVO PROFISSIONAL COM FUNÇÕES ESPECIAIS: 
Reset da Luz de Óleo / Reset do Sincronismo da Correia do Sistema AC Delco / Reset do 
Sistema EPB (Freio de Estacionamento) / Reset e Programações em Câmbios 
Automatizados / Reset do Sistema SAS (Ajuste de Ângulo de Direção Elétrica) / 
Regeneração do DPF (Filtro de Partículas Diesel) / Reset Brake (Sangria do Sistema de 
ABS) / Reset do TBI (Corpo de Borboleta Eletrônico) / Compensação dos Injetores Diesel / 
Programação AF (Ajuste de combustível).

Lê e apaga códigos dos sistemas do veículo; · Leitura dos parâmetros do motor: · Leitura 
gráfica dos parâmetros do motor; · Leitura em gráfico de barras dos parâmetros do motor; · 
Leitura em gráfico de senóide dos parâmetros do motor; · Teste dos atuadores; · Reset dos 
parâmetros auto adaptativos; · Imprime relatórios. · Atualizações via internet 
(Comercializadas separadamente).

OBS: O diagnóstico do veículo dependerá sempre do protocolo do veículo analisado 
estar compatível com os desse equipamento.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente diretamente com a fábrica.

*Informação completa na página 15.

Scanner de diagnóstico rápido e seguro com conexões sem fio (Bluetooth) e de fácil 
visualização para Automóveis e Utilitários, Ciclo Otto (flex, álcool e gasolina) e 
Diesel.
Faz desde uma simples programação de combustível até uma programação mais 
avançada com ABERTURA DE PASTILHA DE FREIO E PROGRAMAÇÃO DE BICO 
DIESEL

Sistema de diagnósticos analisados:
Injeção Eletrônica / ABS / AIRBAG / Controle de Estabilidade / Ar  Condicionado/Painel de 
Instrumentos/Câmbio Automático e Automatizado / Carroceria / Imobilizador / Codificação 
de Chave / Conforto / Sistema de Chassis / Sistema de Climatização.

- 107 Montadoras;
- Montadoras Nacionais: Fiat Brasil/GM Brasil/Ford USA/VW;
26 cabos opcionais;

11 funções especiais;

RESET DE: EMBREAGEM / INJETORES / SANGRIA ABS SAS (Sensor de Ângulo de 
Direção) / ACELERADOR ELETRÔNICO TPMS (Sistema de Monitoramento da Pressão 
dos Pneus) / FREIOS (EPB) / TBMS (Bateria) / ÓLEO DPF (Filtro de partículas Diesel)
IMMO (Codificação de chaves).
3 anos de atualizações gratuitas (após registro do aparelho, somente para registros feitos 
em 2017).

Obs: As funções acima dependem de cada tipo  de veículo/comunicação com 
aparelho.

Garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente diretamente com a fábrica.

Foto apenas ilustrativa – Não acompanha Tablet.

Check-Arla

Produto para testar a qualidade do Arla.

Embalagem com 10 ml para até 100 testes.



LANÇAMENTOS

PBI/ABS-1000

SA-750/PN

Equipamento para teste de bobina de ignição/motor ABS.

Equipamento para teste de bobina de ignição/Motor ABS, abertura e 
fechamento do motor para troca de pastilha de freios em veículos equipados 
com freio de estacionamento eletrônico EFB. 

Ÿ Testa bobina com e sem transistor (bobinas transistorizadas).

Garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

Equipamento para teste de arrefecimento pneumático com conexão por rosca 
para radiadores. 

- Realiza teste de radiadores comuns e selados; 
- Realiza teste de tampas dos reservatórios de radiadores comuns e selados.

Acessórios inclusos :
Tampas de ferro: comum, asiático e ranger. 
Tampas de nylon (bocais 2 em 1): VW/FORD, GM, FORD, FIAT , GOLF e 
GOLF G3. 

Acessórios opcionais:
Adaptador para teste da tampa e reservatório da linha GM (Onix – Cobalt – 
Cruze – Sonic) * 
Adaptador para teste da tampa e reservatório da linha FORD (Focus – New 
Fiesta – Ecosport). 

Nota: Possui válvula reguladora de até 2 BAR.

IMPORTANTE: É necessário o uso de um compressor. 

Ÿ Consulte modelo com conexão por click.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

Smart-Diag/I
Lançamento INÉDITO E EXCLUSIVO – Scanner no Celular  - Sistema Bluetooth 
–  Mais de 90 Montadoras(*). Tradução disponível no aplicativo -Translator.

Analisa automaticamente todas as falhas diagnosticadas nas ECM disponíveis nos 
veículos analisados, como Motor, ABS, AT, AIRBAG, Imobilizador, TPMS, OIL Reset, 
Sensor de ângulo de direção entre outros. 

Funções Especiais:
RESET DE: EMBREAGEM/INJETORES/SANGRIA ABS SAS (Sensor de Ângulo de 
Direção);
APRESENTAÇÃO DO TBI / TPMS (Sistema de Monitoramento da Pressão dos 
Pneus) / FREIOS (EPB)/TBMS (Bateria) / ÓLEO DPF (Filtro de partículas Diesel) / 
IMMO (Codificação de chaves).

Obs: As funções acima dependem de cada tipo de veículo/comunicação com 
aparelho.

Fotos apenas ilustrativas – Não acompanha celular/smartphone.

(*) Verifique com a Planatc quais montadoras/funções estão gratuitamente liberadas.

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva2



Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
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LANÇAMENTOS

TS-ABS

CPO-3000/DG

Equipamento testador/simulador do sensor ABS.

Testa sensores ativos e passivos do ABS bem como cabeamento, terminais 
respectivos da central eletrônica do sistema ABS simulando o sinal do sensor.

Garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

Caneta de polaridade CAN com 02 leds ultra brilho para iluminação com 
voltímetro digital, frequencímetro e milissegundos.

Identifica polaridade negativa (-) ou positiva (+) e etc.

• Verifica oscilação +/-;
• Verifica sonda lambda, MAP e etc;
• Voltímetro digital de 0 a 30 vdc;
• Mede tempo de injeção (milissegundos);
• Mede frequência;
• Com cabo de 3 (três) metros.

Alimentação: 12/24 VDC

Não interfere no funcionamento do motor, não gera ruídos nos sistemas 
embarcados.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

SG-750
Sangrador de freios por controle de fio.

 • Recipiente translúcido de 7 litros com escala de nível de fluido para verificar o 
consumo de óleo de freio utilizado;
• Módulo principal com controle manual (fio de 6 metros);
• 02 tampas para o reservatório de óleo;
• 01 tampa universal para o reservatório de óleo com cabo de aço especial com 
parafusos;
• 01 seringa para retirar o excesso de óleo do reservatório;

Alimentação: 12 VDC.

Acessórios opcionais:
Tampa Zafira, Meriva e Peugeot * Tampa Utilitários HyHr * Tampa Honda Fit * 
Tampa Honda 2 * Tampa para veículos passeio Hyundai e Kia * Pedal  * Tampa 
Topik/Honda * Tampa Kombi * Tampa Ford/GM

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

CANETA INDUTIVA 

Caneta indutiva de contato para verificar pulsos de bicos injetores, 
bobina de ignição, alternadores, entre outros.

Garantia de 03 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.



LANÇAMENTOS

CRD-2200

VSCA-1000

Acionador da válvula solenoide do câmbio automático.

Equipamento acionador da válvula solenoide do câmbio automático, alívio 
de pressão do óleo do cabeçote, válvula de pressão Commom Rail entre 
outros.

Garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Pulsador eletrônico para bicos diesel, sistema Common Rail 
(eletromagnético, bobina e piezo elétrico).

Frequência e pulso pré-determinados, baixa carga, média carga e carga 
máxima.

Alimentação: 220v

Garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

CR-508/I

Equipamento leitor e testador de pressão do sistema Common Rail.

Testa cabeamento, terminais respectivos da central eletrônica do sistema de 
pressão.

Garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva4

BOROSCÓPIO

Equipamento para análise que filma e fotografa com haste flexível de 
5,5 mm, possui cabo com 1 metro de comprimento e regulagem de 
iluminação.

Compatível com tablets com sistema operacional Windows e celulares 
Android OTG

Garantia de 03 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.



Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
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EQUIPAMENTOS PARA TESTE E LIMPEZA DE INJETORES

Gera pulso para teste da 

bobina de ignição

Corpo de borboleta eletrônico

Pedal eletrônico

LB-30000/G3

com cuba de 1 litro embutida com ou sem aquecimento.

* Somente para teste de bicos injetores.

24

TPS

FUNÇÕES

Motor de Passo

Atuador de marcha lenta

Atuador de marcha lenta 
(Astra)

Pulsador de bicos

 

AUTOMÁTICA

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Cabo aux. para teste da bobina, sonda e válvula termostática * Flauta de 1 furo * Flauta de 2 furos * Flauta de 3 furos * Adaptador 
polo/fox 14 mm * Adaptador polo/fox longo * Adaptador HDA BIZ125 * Adaptador celta/corsa * Adaptador celta/corsa com conector * Cabo 
bico padrão FZ250 * Flauta Kia, Sephia, Suzuki rosa * Flauta Nissan * Flauta Subaru * Kit acessórios corpo de borboleta, pedal eletrônico 
e TPS + Kit acessórios corpo de borboleta + Kit acessórios moto * Suporte bico gás * Suporte Blazer * Suporte bico Yamaha FZ250.

Funções
• 

• Teste de Sonda Lambda;
• Teste da válvula termostática (Linha FORD a partir de 2013);
• Gera pulso para teste da bobina de ignição;
• Teste do Pedal Eletrônico e TPS;
• Teste de equalização estático (Moto/Náutica);
• Teste de motor de passos Bosch /Delphi/Magneti Marelli;
• Teste de A.M.L (atuadores de marcha lenta) 2, 3 e 4 fios;
• Testa o interruptor de mínima da linha GM;
• Teste de resistência dos 4 bicos injetores simultaneamente;

• Teste do corpo de borboleta eletrônico com função PWM (mede 
o consumo de esforço do motor elétrico e testa a resistência do 
motor do corpo automaticamente, testa pista 1,2, reverso e dente 
de engrenagem quebrado, SEM UTILIZAR MULTÍMETRO;

• Teste de equalização (multiponto, monoponto, moto e náutica), 
estanqueidade, pulverização (leque), vazão, resistência, spray por 
pulsos ou jatos e retrolavagem;

 

• Bomba elétrica.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação 
e assistência técnica permanente.

Teste automático e manual de resistência, estanqueidade, 
leque e equalização dos bicos injetores;

Alimentação: 110/220V.

Exclusividades
 NOVA FUNÇÃO:  Abertura e fechamento do motor para troca de 

pastilhas de freios em veículos equipados com freio de 
estacionamento eletrônico EPB. Exemplo: Linha Volks e Ford, 
entre outros.

•

Conjunto Cabo Universal: Possui 10 vias com Hastes 
rígidas em cada terminal para facilitar o manuseio ao 
conectar aos terminais dos atuadores, motores de passo e 
etc. Possui 3 garras simples e 1 garra dupla em Y.

Substitui todos os cabos inclusive os opcionais atuais e 
provavelmente futuros, exceto os que já acompanham a 
máquina.

• Teste de corpo de borboleta semi-eletrônico (linha gol MI);

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Conjunto cabo universal

Maniplo Cabo multiponto – bico

Ÿ Estrobo para teste de pulverização;
Ÿ Contador eletrônico de uso do equipamento; 
Ÿ Marcador comparativo para antes e após a limpeza; 
Ÿ Tubo de escoamento do reservatório interno;
Ÿ Escoamento do líquido da cuba; 
Ÿ Teste de equalização estático (Moto/Náutica); 
Ÿ Teste automático dos bicos injetores;
Ÿ Pré-filtro

Cabo MonoQuerosene, líquido de 
limpeza de 500ml

Motor ABS



LB-30000/G2

EQUIPAMENTOS PARA TESTE E LIMPEZA DE INJETORES

Gera pulso para teste da 

bobina de ignição

Corpo de borboleta eletrônico

Pedal eletrônico

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Funções
• 

• Teste de Sonda Lambda;
• Teste da válvula termostática (Linha FORD a partir de 2013);
• Gera pulso para teste da bobina de ignição;
• Teste do Pedal Eletrônico e TPS;
• Teste de equalização estático (Moto/Náutica);
• Teste de motor de passos Bosch /Delphi/Magneti Marelli;
• Teste de A.M.L (atuadores de marcha lenta) 2, 3 e 4 fios;
• Testa o interruptor de mínima da linha GM;
• Teste de resistência dos 4 bicos injetores simultaneamente;

• Teste do corpo de borboleta eletrônico com função PWM (mede 
o consumo de esforço do motor elétrico e testa a resistência do 
motor do corpo automaticamente, testa pista 1,2, reverso e dente 
de engrenagem quebrado, SEM UTILIZAR MULTÍMETRO;

• Teste de equalização (multiponto, monoponto, moto e náutica), 
estanqueidade, pulverização (leque), vazão, resistência, spray por 
pulsos ou jatos e retrolavagem;

 

• Bomba elétrica.

com cuba de 1 litro embutida com ou sem aquecimento.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação 
e assistência técnica permanente.

* Somente para teste de bicos injetores.

Motor de Passo

Atuador de marcha lenta

Atuador de marcha lenta 
(Astra)

Pulsador de bicos

Teste automático e manual de resistência, estanqueidade, 
leque e equalização dos bicos injetores;

Alimentação: 110/220V.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Conjunto cabo universal * Cabo aux. para teste da bobina, sonda e válvula termostática * Flauta de 1 furo * Flauta de 2 furos * Flauta de 3 
furos * Adaptador polo/fox 14 mm * Adaptador polo/fox longo * Adaptador HDA BIZ125 * Adaptador celta/corsa * Adaptador celta/corsa 
com conector * Cabo bico padrão FZ250 * Flauta Kia, Sephia, Suzuki rosa * Flauta Nissan * Flauta Subaru * Kit acessórios corpo de 
borboleta, pedal eletrônico e TPS + Kit acessórios corpo de borboleta + Kit acessórios moto * Suporte bico gás * Suporte Blazer * Suporte 
bico Yamaha FZ250.

Exclusividades
 NOVA FUNÇÃO:  Abertura e fechamento do motor para troca de 

pastilhas de freios em veículos equipados com freio de 
estacionamento eletrônico EPB. Exemplo: Linha Volks e Ford, 
entre outros.

•

• Teste de corpo de borboleta semi-eletrônico (linha gol MI);

 
AUTOMÁTICA

24

TPS

FUNÇÕES

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva6

Conjunto Cabo Universal: Possui 10 vias com Hastes 
rígidas em cada terminal para facilitar o manuseio ao 
conectar aos terminais dos atuadores, motores de passo e 
etc. Possui 3 garras simples e 1 garra dupla em Y.

Substitui todos os cabos inclusive os opcionais atuais e 
provavelmente futuros, exceto os que já acompanham a 
máquina.

Ÿ Estrobo para teste de pulverização;
Ÿ Contador eletrônico de uso do equipamento; 
Ÿ Marcador comparativo para antes e após a limpeza; 
Ÿ Tubo de escoamento do reservatório interno;
Ÿ Escoamento do líquido da cuba; 
Ÿ Teste de equalização estático (Moto/Náutica); 
Ÿ Teste automático dos bicos injetores;
Ÿ Pré-filtro

Motor ABS



Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
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EQUIPAMENTOS PARA TESTE E LIMPEZA DE INJETORES

LB-25000/X2

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Conjunto cabo universal Maniplo

Cabo multiponto – bico

Cabo aux. para teste da bobina, sonda e válvula termostática * Flauta de 1 furo * Flauta de 2 furos * Flauta de 3 furos * Adaptador 
polo/fox 14 mm * Adaptador polo/fox longo * Adaptador HDA BIZ125 * Adaptador celta/corsa * Adaptador celta/corsa com conector * Cabo 
bico padrão FZ250 * Flauta Kia, Sephia, Suzuki rosa * Flauta Nissan * Flauta Subaru * Kit acessórios corpo de borboleta, pedal eletrônico 
e TPS + Kit acessórios corpo de borboleta + Kit acessórios moto * Suporte bico gás * Suporte Blazer * Suporte bico Yamaha FZ250.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

• Gera pulso para teste da bobina de ignição;

consumo de esforço do motor elétrico e testa a resistência do motor 
do corpo automaticamente, testa pista 1,2, reverso e dente de 

        engrenagem quebrado, SEM UTILIZAR MULTÍMETRO;

estanqueidade, pulverização (leque), vazão, resistência, spray por 
pulsos ou jatos e retrolavagem;
• Verif ica vazão e equalização dos injetores automaticamente, variação 

de milissegundos de 1000 a 7000 e de 1000 a 15000 RPM em cada 
bico injetor;

Exclusividades
 

• Contador eletrônico de uso do equipamento;
• Marcador comparativo para antes e após a limpeza;
• Tubo de escoamento do reservatório interno;
• Escoamento do líquido da cuba;
• Teste de equalização dinâmico (Auto Multi – 1000 a 7000 

RPM);
• Teste de equalização estático (Moto/Náutica);
• Pré- iltro

• Estrobo para teste de pulverização;

Funções
• 

• Teste de Sonda Lambda;

• Teste de A.M.L (atuadores de marcha lenta) 2, 3 e 4 fios;

• Teste de resistência dos 4 bicos injetores simultaneamente;

NOVA FUNÇÃO:  Abertura e fechamento do motor para troca de 
pastilhas de freios em veículos equipados com  freio de estacionamento 
eletrônico EPB. Exemplo: Linha Volks e Ford entre outros.

Alimentação: 110/220V.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação 
e assistência técnica permanente.

• Teste de corpo de borboleta semi-eletrônico (linha gol MI)

Equipamento microprocessado pra teste e limpeza ultrassônica de bicos injetores com cuba de 1 litro

embutida com ou sem aquecimento.

• Bomba elétrica.

Conjunto Cabo Universal: Possui 10 vias com Hastes 
rígidas em cada terminal para facilitar o manuseio ao 
conectar aos terminais dos atuadores, motores de passo 
e etc. Possui 3 garras simples e 1 garra dupla em Y.

Substitui todos os cabos inclusive os opcionais atuais e 
provavelmente futuros, exceto os que já acompanham a 
máquina.

Gera pulso para teste da 

bobina de ignição

Corpo de borboleta eletrônico

Pedal eletrônico

Motor de Passo

Atuador de marcha lenta

Atuador de marcha lenta 
(Astra)

Pulsador de bicos

Querosene, líquido de 
limpeza de 500ml

24
FUNÇÕES

Cabo Mono

Motor ABSTPS



EQUIPAMENTOS PARA TESTE E LIMPEZA DE INJETORES

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva8

LB-25000/X1
Equipamento microprocessado pra teste e limpeza ultrassônica de bicos injetores com cuba de 1 litro
embutida com ou sem aquecimento.

24
FUNÇÕES

 Conjunto Cabo Universal * Cabo aux. para teste da bobina, sonda e válvula termostática * Flauta de 1 furo * Flauta de 2 furos * Flauta 
de 3 furos * Adaptador polo/fox 14 mm * Adaptador polo/fox longo * Adaptador HDA BIZ125 * Adaptador celta/corsa * Adaptador 
celta/corsa com conector * Cabo bico padrão FZ250 * Flauta Kia, Sephia, Suzuki rosa * Flauta Nissan * Flauta Subaru * Kit acessórios 
corpo de borboleta, pedal eletrônico e TPS + Kit acessórios corpo de borboleta + Kit acessórios moto * Suporte bico gás * Suporte Blazer 
* Suporte bico Yamaha FZ250.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Gera pulso para teste da 

bobina de ignição

Corpo de borboleta eletrônico

Pedal eletrônico

Motor de Passo

Atuador de marcha lenta

Atuador de marcha lenta 
(Astra)

Pulsador de bicos

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Maniplo

Cabo multiponto – bico

Querosene, líquido de 
limpeza de 500ml

Cabo Mono

• Gera pulso para teste da bobina de ignição;

consumo de esforço do motor elétrico e testa a resistência do motor 
do corpo automaticamente, testa pista 1,2, reverso e dente de 

        engrenagem quebrado, SEM UTILIZAR MULTÍMETRO;

estanqueidade, pulverização (leque), vazão, resistência, spray por 
pulsos ou jatos e retrolavagem;
• Verif ica vazão e equalização dos injetores automaticamente, variação 

de milissegundos de 1000 a 7000 e de 1000 a 15000 RPM em cada 
bico injetor;

Exclusividades
 

• Contador eletrônico de uso do equipamento;
• Marcador comparativo para antes e após a limpeza;
• Tubo de escoamento do reservatório interno;
• Escoamento do líquido da cuba;
• Teste de equalização dinâmico (Auto Multi – 1000 a 7000 

RPM);
• Teste de equalização estático (Moto/Náutica);
• Pré- iltro

• Estrobo para teste de pulverização;

Funções
• 

• Teste de Sonda Lambda;

• Teste de A.M.L (atuadores de marcha lenta) 2, 3 e 4 fios;

• Teste de resistência dos 4 bicos injetores simultaneamente;

NOVA FUNÇÃO:  Abertura e fechamento do motor para troca de 
pastilhas de freios em veículos equipados com  freio de estacionamento 
eletrônico EPB. Exemplo: Linha Volks e Ford entre outros.

Alimentação: 110/220V.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação 
e assistência técnica permanente.

• Teste de corpo de borboleta semi-eletrônico (linha gol MI)

• Bomba elétrica.

Conjunto Cabo Universal: Possui 10 vias com Hastes 
rígidas em cada terminal para facilitar o manuseio ao 
conectar aos terminais dos atuadores, motores de passo 
e etc. Possui 3 garras simples e 1 garra dupla em Y.

Substitui todos os cabos inclusive os opcionais atuais e 
provavelmente futuros, exceto os que já acompanham a 
máquina.

TPS Motor ABS



Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
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Motor de Passo

Atuador de marcha lenta

Atuador de marcha lenta (Astra)

Pulsador de bicos

Funções
• Teste GDI, moto, náutica e tetrafuel;
• Teste de equalização (multiponto, monoponto, moto e náutica), 

estanqueidade, pulverização (leque), vazão, resistência, spray 
por pulsos ou jatos e retrolavagem;

• Verif ica vazão e equalização dos injetores automaticamente, 
variação de milissegundos de 1000 a 7000 e de 1000 a 15000 
RPM em cada bico injetor;

• Teste de equalização dinâmico (Auto Multi – 1000 a 7000 RPM);
• Teste de equalização estático (Moto/Náutica);
• Teste de motor de passos Bosch /Delphi/Magneti Marelli;
• Teste de A.M.L (atuadores de marcha lenta) 2, 3 e 4 fios;
• Testa o interruptor de mínima da linha GM;
• 
• 

Exclusividades
• 

Bomba elétrica.

Estrobo para teste de pulverização;
• Contador eletrônico de uso do equipamento;
• Marcador comparativo para antes e após a limpeza;
• Tubo de escoamento do reservatório interno;
• Escoamento do líquido da cuba;
• Teste de equalização dinâmico (Auto Multi – 1000 a 7000 RPM);
• Teste de equalização estático (Moto/Náutica);
• Pré- iltro.

LB-10000/GII-1LEC OU 3LEC
Equipamento microprocessado para teste e limpeza ultrassónica de bicos injetores com cuba de 1 litro ou de 3 litros

ACESSÓRIOS INCLUSOS

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Flauta de 1 furo * Flauta de 2 furos * Flauta de 3 furos * Adaptador polo/fox 14 mm *Adaptador polo/ fox longo * Adaptador HDA BIZ125 
*Adaptador celta/corsa * Adaptador celta/corsa com conector * Cabo bico padrão FZ250 * Flauta Kia, Sephia, Suzuki rosa * Flauta Nissan
* Flauta Subaru * Kit acessórios moto * Suporte bico gás * Suporte Blazer *  Suporte bico Yamaha FZ250 * Adaptador Honda, Suzuki, Yamaha e
linha asiática * Suporte de retrolavagem * Suporte zetec * Conjunto cabo universal.

Alimentação: 110/220V.

Pode ser adquirida com cuba de 1 litro ou de 3 litros.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

EQUIPAMENTOS PARA TESTE E LIMPEZA DE INJETORES

Cabo Mono Querosene, líquido de 
limpeza de 500ml

Teste de resistência dos 4 bicos injetores simultaneamente;



TB-GDI/LB

CM-70/GDI

LI-3000
Equipamento pneumático de injetores no local com cilindro/recipiente de 
metal de aproximadamente 1 litro para fluido de limpeza, possui válvula
reguladora de pressão de alimentação, manômetro de liberação de fluído

de 0 a 7 BAR (100 PSI), conjunto de mangueiras contendo engate rápido
(tipo click) e gancho para suporte no capô.

Equipamento para teste de bico injetor GDI manual, analisa a vedação dos bicos
(gotejamento) através do bombeamento manual de pressão, verifica a pressão
de abertura dos bicos mecânicos, fuga, padrão de jateamento e vibração do
bico injetor em teste com ajuda de um pulsador (TB-GDI/LB).

Acompanha:
- 80101045470 (Alavanca)

- 80101045551 (adaptador bico 13,8 mm)

- 80101045632 (adaptador bico 10,6 mm)

- Analisa através do bombeamento de pressão manual o spray do bico injetor;
- Pressão máxima: 200 Bar;
- Sistema de engate de alta pressão.

Atenção:
Para este equipamento é necessário a utilização dos equipamentos de proteção EPI (máscara de solda, 
luvas,...etc).
Para o teste completo é necessário o TB-GDI/LB e uma máquina de limpeza de Bico (Ex.LB-30000).
 
Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Equipamento para análise, teste e limpeza de bicos injetores para motores
equipados com injeção direta de combustível (GDI – Gasoline Direct Injection).
O equipamento é vendido com um kit básico para ser adaptado na maioria das
máquinas de limpeza de bicos convencionais.

Realiza teste de bicos GDI, limpeza dos bicos, equalização, leque, teste do bico no local 
(Pulso B1 com variação de rotação).

Acompanha:
- Pulsador de bico para injeção direta;

- Jogo de adaptadores, para testes diversos;

- Reservatório para líquido de limpeza do bico GDI com bomba própria;

- Haste para extensão de fixação da flauta;

- Cabos para conexão dos bicos.

Alimentação AC: 110/220 Vdc;

Tensão Alimentação DC: 12 Vdc.

Garantia de 12 meses contra defeitos de
fabricação e assistência técnica permanente.

EQUIPAMENTOS PARA TESTE E LIMPEZA DE INJETORES

- Realiza a limpeza dos bicos injetores; 

Testes realizados:

- Opcionalmente efetua a medição da pressão da bomba de combustível.

Alimentação: Ar comprimido.

IMPORTANTE:
É necessário o uso de compressor com filtro de linha.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

* CM-70/GDI - Bomba manual de alta pressão de até 200 BAR
* 10201248580 - Sacador de bico
* 10201250748 - Líquido de limpeza de bico GDI
* 10201267876 - Cabo bico GDI BMW
* 10201267208 - Adaptador flauta/BI GDI BMW

OPCIONAIS

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva10
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EQUIPAMENTOS PARA MOTO

Funções
• Alta rotação (7.000/10.000/15.000 RPM);
• Variação de milissegundos e RPM;
• Teste de Estanqueidade / Spray e Retrolavagem;

• Bomba elétrica.

Exclusividades:
• Pré-iltro;
• Tubo de escoamento da bomba;
• Marcador comparativo para antes e após a limpeza.

Alimentação: 110 / 220V.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e
assistência técnica permanente.Ass
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LB-MOTO/1B
Equipamento microprocessado para teste e limpeza ultrassônica de bicos injetores com cuba de 500 ml embutida.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

Funções
• Teste GDI, moto, náutica e tetrafuel;
• Teste de equalização (multiponto, monoponto, moto e náutica), 

estanqueidade, pulverização (leque), vazão, spray por pulsos ou 
jatos e retrolavagem;

• Verifica vazão e equalização dos injetores automaticamente, 
variação de milissegundos de 1000 a 7000 e de 1000 a 15000 RPM 
em cada bico injetor;

• Teste de resistência dos 4 bicos injetores simultaneamente;
• Bomba elétrica.

Exclusividades
• Contador eletrônico de uso do equipamento;
• Marcador comparativo para antes e após a limpeza;
• Tubo de escoamento da bomba;
• Escoamento do líquido da cuba;
• Pré-iltro.

Alimentação: 110 / 220V.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

LB-12000/MOTO
Equipamento microprocessado para teste e limpeza ultrassônica de bicos injetores com cuba de 1 litro embutida.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Flauta 2 furos * Flauta 3 furos * Adaptador polo/fox 14mm * Adaptador polo/fox longo * Adaptador HDA BIZ125 * Adaptador celta/corsa * Adaptador
celta/corsa com conector * Flauta Kia, Sephia, Suzuki rosa * Flauta Nissan * Flauta Subaru *  Suporte bico gás * Suporte Blazer * Suporte bico 
Yamaha FZ250 * Suporte de retrolavagem * Suporte zetec * Adaptador monoponto * Adaptador tipo / Golf.

Cabo Mono
Querosene, líquido de 

limpeza de 500ml

Querosene, líquido de 
limpeza de 500ml

Cabo Mono



LB-14000/MOTO-2B

TVP-MOTO/N

EQUIPAMENTOS PARA MOTO

Equipamento de teste de pressão e vazão da bomba elétrica de 
combustível para motos:  Honda, Suzuki e Yamaha.
Manômetro de 2,5”, escala de 0 a 10 Bar com capa protetora e alça de fixação.

Acessórios inclusos:
Jogo com 09 mangueiras
Jarra graduada de 1 litro

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

Equipamento para verificar a centelha da bobina de ignição, bem como 
centelha nos cabos de vela, sem danificar a central eletrônica.

• Possui escala de 0 a 20 mm.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

CT-100/MOTO

Funções
• Teste GDI, moto, náutica e tetrafuel;
• Teste de equalização (multiponto, monoponto, moto e 
• náutica), estanqueidade, pulverização (leque), vazão, spray por pulsos ou jatos e 

retrolavagem;
• Verifica vazão e equalização dos injetores automaticamente, variação de milissegun-

dos de 1000 a 7000 e de 1000 a 15000 RPM em cada bico injetor;
• Teste de resistência dos 4 bicos injetores simultaneamente;
• Bomba elétrica.

Exclusividades
• Contador eletrônico de uso do equipamento;
• Marcador comparativo para antes e após a limpeza;
• Tubo de escoamento da bomba;
• Escoamento do líquido da cuba;
• Pré-iltro.

Alimentação: 110 / 220V.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

Equipamento microprocessado para teste e limpeza ultrassônica de bicos injetores com cuba de 1 litro embutida.

ACESSÓRIOS INCLUSOS

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
Flauta 2 furos * Adaptador polo/fox 14mm * Adaptador polo/fox longo * Adaptador HDA BIZ125 * Adaptador celta/corsa * Adaptador 
celta/corsa com conector * Flauta Kia, Sephia, Suzuki rosa * Flauta Nissan * Flauta Subaru *  Suporte bico gás * Suporte Blazer * Suporte bico 

Novo design, 

maior durabilidade

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva12
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TVP-MOTO/GII

EQUIPAMENTOS PARA MOTO

MVC-3000/MOTO

MC-1000/MOTO

Equipamento de teste de pressão e vazão da bomba elétrica 

Manômetro de 2,5”, escala de 0 a 10 Bar com capa protetora

Acessórios inclusos:
• Jogo com 07 mangueiras, sendo duas f ixas no manômetro.
• Jarra graduada de 1 litro.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e
assistênciacia técnica permanente.

Equipamento para medir vazão de cilindro de motores de 
moto.

É composto de dois manômetros de 150 libras, sendo um com 
escala em cores.

Analisa perda de ar comprimido no cilindro, diagnosticando sede 
de válvulas de admissão e escapamento de bloco, juntas e
cabeçote, folga em pistão, anéis e cilindros.
Acessórios inclusos:

• Mangueira f lexível com rosca 14mm.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Medidor de compressão de rosca e pressão para moto, 
manômetro com quatro tipos de unidade de pressão: 0-300 
LBF / POL2, 0-21 BAR, 0-21 KG/CM2, 0-2100 KPA e escalas 
coloridas.
Utilizado para medir a compressão dos pistões na câmara de 
combustão.

Acessórios inclusos:

• Mangueira f lexível com rosca 14mm;

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

EXCLUSIVO
Com válvula de retenção 

na mangueira

e alça de fixação.



MOTOCHECK

EQUIPAMENTOS PARA MOTO

MotoCheck é um scanner avançado que oferece uma visão simultânea e única na comparação de vários parâmetros do motor. 
E o melhor: sem as complexidades usuais da maoria dos equipamentos de diagnósticos.

- Leitura e apagamento de códigos de falhas, antigos e atuais, do sistema.

- Apaga códigos de falhas do sistema.

- Leitura e análise com valores de referência máximos e mínimos dos vários parâmetros do motor, mostrando até 14 parâmetros por tela 
e em tempo real (por exemplo: RPM, sonda lambda, pressão no coletor, tempo de injeção, etc.), permitindo uma fácil visualização dos 
parâmetros.

-Visualização gráfica dos vários parâmetros do motor, mostrando até 6 gráficos simultâneos ou individualmente (gráficos do tipo barras 
ou gráficos do tipo osciloscópio) em tempo real (por exemplo: RPM, sonda lambda, carga da bateria, avanço de ignição, desaceleração, 
etc.).

- Efetua testes de atuadores, como bico injetor, centelha de velas de ignição, etc.

- Efetua reset da autoadaptação da ECU (voltando os valores para o padrão de fábrica.

- Realiza ajuste de CO.

- Visualização da posição do conector de diagnóstico na moto.

- Jogo de cabos com conectores padrões das montadoras (não usa cabo universal).

- Informações do modelo da ECU.

- Cadastro de cliente e relatórios.

- Imprime relatórios de diagnósticos.

- Suporte técnico permanente por telefone e acesso remoto.

FUNCIONA EM 
COMPUTADORES, 

NOTEBOOKS E TABLETS

WINDOWS

As funções acima dependem do sistema de injeção.
Consulte a tabela de aplicação em nosso site.
As atualizações via internet são comercializadas separadamente.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

CADASTRO DE CLIENTES DADOS DO MOTOR CAPTURA DE CÓDIGO DE FALHAS

SELEÇÃO DA MOTO A SER FEITO O 
DIAGNÓSTICO GRÁFICO DE BARRAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MOTO

GRÁFICOS SIMULTÂNEOS DO MOTOR GRÁFICO TIPO OSCILOSCÓPIO 

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva14
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HD-SCANNER/G4

MASTER-SCAN

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E ANÁLISE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA

Sistema de comunicação e análise da injeção eletrônica para 
linha leve.

• Leitura do código de falhas da injeção eletrônica, com código 
numérico e descrição;
• Apaga as falhas capturadas no sistema de injeção eletrônica;
• Leitura em dados dos parâmetros do motor em funcionamento 
com 14 parâmetros por tela;
• Leitura em g ráficos dos parâmetros do motor em funcionamen-
to com 6 parâmetros por tela;
• Leitura em g ráfico de barras com 1 parâmetro por tela;
• Leitura em g ráficos de senóides com 1 parâmetro por tela;
• Teste dos atuadores;
• Reset dos parâmetros auto adaptativos;
• Diagnóstico em imobilizador, air bag. climatizador, transmis-
são automática, abs, painel e rede can (consulte nossa lista de 
aplicação para saber se os sistemas inclusos nela abrangem suas 
necessidades);
• Posição de conectores embutida no software.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Notas:
1- As funções acima dependem de cada sistema de injeção incluso em 
nossa lista de aplicação.
3 - ATUALIZAÇÕES SERÃO COMERCIALIZADAS SEPARADAMENTE.

CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR PARA O USO DO HD-SCANNER:

Processador 2.5 GHz;
2GB de memória;
20GB de hard disk;
2 porta USB;

CONFIRA A LISTA DE APLICAÇÃO DE VEÍCULOS EM NOSSO SITE. 

Acompanha:

Sistema de análise de código de falhas veicular portátil.
Scanner automotivo designado para técnicos que desejam 

Ele tem uma interface intuitiva e de fácil utilização, possui gráfico, 

grava e reproduz dados fundamentais para um diagnostico mais 

eficiente.

Recursos e Benefícios:

(Sistema SRS);

- Mostra, grava e armazena códigos;

- Busca automática para sistema OBDII e CAN;

- Busca por montadora;
- Biblioteca de código de falhas (DTC);
- Lê e apaga DTC’s (código de falhas);

- Leitura I/M, status do motor e sensor de oxigênio (O2);

- Display colorido de 3,5”;

- Recupera informações do veículo (VIN, CIN e CVN);

- Linguagem: Parte em Português / Espanhol / Inglês;

- Update & Upgrade via internet;
- Imprime dados via PC.

OBS: O diagnostico do veículo dependerá sempre do protocolo do veículo analisado estar compatível com os desse equipamento.  

Windows 7.

- Visualização de gráficos em tempo real e colorido.

Montadoras já traduzidas para o português: Ford USA - Ford EURO - GM Brasil - 

diagnosticar MOTOR, TRANSMISSÃO (A/T), ABS e AIRBAG.

Lê e apaga códigos do motor, transmissão (A/T), ABS e Airbag

FIAT Brasil - Hyundai. Em breve outras.

CONFIRA A LISTA DE APLICAÇÃO DE VEÍCULOS EM NOSSO SITE. 

Cabos opcionais:
Fiat 3 pinos - Sprinter 14 pinos - Iveco Daily 38 pinos -   
Iveco Daily 30 pinos - Cabo de bateria

Hard Loock (protetor) / Scanner OBDII bluetooth / Scanner OBDII USB / Cabo OBDII universal / Mini USB bluetooth / CD ou pendrive com software 
de instalação / Estojo para acomodação.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Nota: Cabos opcionais sob consulta.



SUPER-SCAN/I – (AUTO/DIESEL) 

HAND-SCAN

HD-CODE

EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E ANÁLISE DE INJEÇÃO ELETRÔNICA

Sistema de análise de código de falhas veicular portátil.
O Super Scan é um scanner de diagnóstico de fácil utilização e portátil usado em automóveis com 
os seguintes protocolos:  SAE-J1850PWM, SAE-J1850VPW, ISO9141-2, KWP RÁIDO INIT, KWP 
5BAUD INIT, CAN 11 BITS 550K, CAN 29 BITS 500K, CAN 250K 11 BITS E 29 BITS, CAN USER1-11B 
125K E 29 BITS, CAN USER2 11BITS E 29 BITS 50K.

Linguagem em português.
• Lê e apaga códigos de falhas (DTC);
• Mostra Status do Motor;
• Mostra dados da transmissão automática (AT);
• Mostra valores da sonda lambda; 
• Informações do veículo (dados da ECU);
• Módulos presentes ( mostra os módulos encontrados no veículo);
• Busca por códigos DTCS (biblioteca);
• Tecla de interrogação para visualizar explicação das abreviações da tela de status.

Acompanha:
• Cabo OBDII 16 pinos e cabo FIAT 3 pinos;
Cabos opcionais:
• Cabo Sprinter 14 pinos * Cabo Iveco Daily 38 pinos  * Cabo Iveco Daily 30 pinos
Notas: 
1) As informações acima dependem de cada módulo da ECU analisado, podendo mostrar DTC ou 
DTC + STATUS, o mesmo ocorre com os dados da transmissão automática.
2) Con ira a lista de aplicação de veículos em nosso site.

Sistema de comunicação e análise veicular portátil.
Scanner automotivo para diagnóstico em veículos com padrão OBDII / EOBD / CAN com protocolos 
SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, KWP 2000, ISO 9141-2, CAN-BUS com gráficos e impressão
de relatórios.

Características:
• Compatível com os veículos importados (europeu, americano e asiático) 
fabricados a partir de 1998 (Kia, Hyundai, Peugeot, Renault, Citroen, Honda, Toyota e outros) e 
parte dos veículos nacionais;
• Configurado em Espanhol;
• Botão de ajuda (?) que mostra a descrição do item selecionado;
• Lê e apaga códigos de falha;
• Status do motor com vários parâmetros;
• Lê dados de transmissão automática em alguns veículos;
• Gráf icos de dados.
Acompanha:
• Manual e CD de códigos de falha em português;
• Cabo padrão OBDII;
• Cabo USB para atualização / impressão de relatório.
FÁCIL MANUSEIO POIS BUSCA AUTOMATICAMENTE O PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO DO 
VEÍCULO ANALISADO!!
Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente.

Nota: con ira a lista de aplicação 
de veículos em nosso site.

Sistema de análise de código de falhas veicular portátil.

Scanner automotivo que lê e apaga códigos de falha em veículos importados 
( Peugeot, Citroen, Renault entre outros) e alguns nacionais com padrão OBDII / EOBD / CAN com 
protocolos SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, KWP 2000, ISO 9141-2, CAN-BUS.

Acompanha:
• Manual em Português;
• Cd de códigos de falha em Português.

CONFIGURAÇÃO EM ESPANHOL.
Nota: con ira a lista de aplicação de veículos em nosso site.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente.

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva16
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BVM-6000

BVM-8000

CVT-VACUM TESTER

EQUIPAMENTOS DE PRESSÃO / COMPRESSÃO

Gerador de vácuo manual.

• Analisa tubulações do sistema de freio e do combustível;
• Analisa ar falso, avanço a vácuo no carburador;
• Testa o servo freio a vácuo;

• Efetua sangria de freio;
• Analisa sensores da injeção eletrônica.

Possui corpo de plástico/fibra parte mecânica de metal e capacidade: 
-30 ln Hg/-760 mm/hg.
Gatilho em nylon PA66, superresistente 
Acompanha: 08 adaptadores de borracha e recipiente plástico.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Gerador de vácuo e pressão.

• Analisa tubulações do sistema de freio e do combustível;
• Analisa ar falso, avanço a vácuo no carburador;
• Testa o servo freio a vácuo;

• Efetua sangria de freio;
• Analisa sensores da injeção eletrônica.

Possui corpo de metal e capacidade: -20 ln Hg / 3 BAR.

Acompanha: 14 adaptadores de borracha e 02 recipientes plásticos.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Equipamento para analisar vazamentos no assentamento das 
válvulas de admissão e escape, retentores e guias.

Alimentação: ar comprimido.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e
assistência técnica permanente.

• Verifica vazamentos em anéis, válvulas e juntas;

• Verifica vazamentos em anéis, válvulas e juntas;



MC-1000

MC-800

MC/I-500

Medidor de compressão de rosca e pressão com manômetro com 
quatro tipos de unidade de pressão: 0-300LBF/POL2, 0-21 BAR, 0-21 KG/CM2, 
0-2100 KPA e escalas coloridas.
Utilizado para medir a compressão dos pistões na câmara de combustão.

Acessórios inclusos:
• Adaptador com rosca 12mm;
• Adaptador com rosca 18mm;
• Adaptador universal de pressão com ponteira de borracha.
• Mangueira lexível comrosca de 14mm
Acessórios opcionais
Adaptador zetec * Adaptador Fire/Peugeot * Adaptador 30 cm * Adaptador moto

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 

Medidor de compressão de rosca e pressão com manômetro com quatro 
tipos de unidade de pressão: 0-300LBF/POL2, 0-21 BAR, 0-21 KG/CM2, 0-2100 
KPA e escalas coloridas.

Acessórios inclusos:
• Adaptador com rosca de 18mm
• Adaptador universal de pressão com ponteira de borracha.
• Mangueira lexível com rosca de 14mm
Acessórios opcionais
Adaptador zetec * Adaptador Fire/Peugeot * Adaptador 30 cm * Adaptador moto 
* Adaptador rosca 12mm * Adaptador rosca 14mm

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

MPO-500
Medidor de pressão da bomba de óleo.
Manômetro de 0 a 120 LBF/POL2 e 0 a 8 KGF/CM2;
Analisa as condições da bomba de óleo;
Acompanha 5 adaptadores.

Acessórios opcionais: 
• Adaptador Peugeot (MPO-C06);
• Adaptador Zetec (MPO-C07);
• Adaptador Mitsubish (MPO-C08).

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

EQUIPAMENTOS DE PRESSÃO / COMPRESSÃO

Utilizado para medir a compressão dos pistões na câmara de combustão. 

Medidor de compressão de rosca e pressão com manômetro com escalas
coloridas: 0-300PSI, 0-21 KG/CM2.

Acessórios inclusos:
• Adaptador com rosca de 18mm
• Adaptador universal de pressão com ponteira de borracha.
• Mangueira flexível com rosca de 14mm
Acessórios opcionais
Adaptador zetec * Adaptador Fire/Peugeot * Adaptador 30 cm * Adaptador moto 
* Adaptador rosca 12mm * Adaptador rosca 14mm

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva18
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MPO/I-550

MVC-3000

MVC-3200

Medidor de pressão da bomba de óleo do motor de automóveis e 
caminhões. Manômetro de 0 a 35 BAR ou 0 a 500 PSI com capa 
protetora de borracha.

Acompanha:
• 5 adaptadores;
• Maleta própria.
Acessórios Opcionais para Automóveis:
• Adaptador Peugeot (MPO-C06);
• Adaptador Zetec (MPO-C07);
• Adaptador Mitsubishi (MPO-C08).

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

Equipamento para medir vazão de cilindro de motores.

É composto de dois manômetros de 150 libras, sendo um com escala em 
cores. 
Analisa perda de ar comprimido no cilindro, diagnosticando sede de -
válvulas de admissão e escapamento de bloco, juntas e cabeçote, folga em 
pistão, anéis e cilindros.

Acessórios opcionais:
• Adaptador Peugeot;
• Adaptador Zetec.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

MVC-6000

EQUIPAMENTOS DE PRESSÃO / COMPRESSÃO

Equipamento para medir vazão de cilindro de motores.

É composto de dois manômetros de 150 libras, sendo um com escala em 
cores. 
Analisa perda de ar comprimido no cilindro, diagnosticando sede de
válvulas de admissão e escapamento de bloco, juntas e cabeçote, folga em 
pistão, anéis e cilindros.

Acessórios opcionais:
• Adaptador Peugeot;
• Adaptador Zetec.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Equipamento para medir vazão de cilindro de motores.

É composto de dois manômetros de 150 libras, sendo um com escala em 
cores. 
Analisa perda de ar comprimido no cilindro, diagnosticando sede de
válvulas de admissão e escapamento de bloco, juntas e cabeçote, folga em 
pistão, anéis e cilindros.

Acompanha:
• Adaptador Fire/Peugeot (12mm); 
• Adaptador Zetec (14mm - longo);

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

• Adaptador padrão (14mm); 



PCA-500

TCE-500

Testa o entupimento do escapamento e catalizador, verificando se há perda 

de potência do veículo.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Medidor da pressão da bomba de óleo do câmbio automático.  

Manômetro de até 500 PSI (35 BAR).

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

TVP-3000

Equipamento de teste de pressão e vazão da bomba elétrica de 
combustível de veículos com injeção eletrônica.

Manômetro de aço inox de 4”, escala de 0 a 12 BAR com glicerina e capa 
protetora.
Disponível com 13 ou 17 mangueiras.
Nota: Contém controle manual de partida.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

KIT 13 MANGUEIRAS: 02 - MG 229 / MG 230 / MG 226 / 02 - MG 225 / MG 
223 / MG 222 / MG 221 / MG 227/ MG 224 / MG 231 E MG 228.
KIT 17 MANGUEIRAS: 02 - MG 229 / MG 230 / MG 226 / 02 - MG 225 / MG 
223 / MG 222 / MG 221 / MG 227/ MG 224 / MG 231 / MG 228 / MG 237 / MG 
238 / MG 451 E MG 452.
Mangueiras Opcionais: 

EQUIPAMENTOS DE PRESSÃO / COMPRESSÃO

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva20
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TVP-8700

elétrica de combustível de veículos com injeção eletrônica.
Manômetro de aço inox de 4”, escala de 0 a 12 BAR com glicerina e capa protetora 
de borracha.
Disponível com 13 ou 17 mangueiras.
Nota: Acompanha um vazômetro (Rotâmetro).

KIT 13 MANGUEIRAS: 02 - MG 229 / MG 230 / MG 226 / 02 - MG 225 / MG 223 / 

MG 222 / MG 221 / MG 227/ MG 224 / MG 231 E MG 228.

KIT 17 MANGUEIRAS: 02 - MG 229 / MG 230 / MG 226 / 02 - MG 225 / MG 223 

/ MG 222 / MG 221 / MG 227/ MG 224 / MG 231 / MG 228 / MG 237 / MG 238 / 

MG 451 E MG 452.

TVP-4000

Equipamento de teste de pressão e vazão da bomba elétrica de 
combustível de veículos com injeção eletrônica.
Manômetro de aço inox de 4”, escala de 0 a 12 BAR com glicerina e capa 
protetora.

Disponível com 13 ou 17 mangueiras.

KIT 13 MANGUEIRAS: 02 - MG 450 / MG 230 / MG 226 / 02 - MG 225 / 
MG 223 / MG 222 / MG 221 / MG 227/ MG 224 / MG 231 E MG 228.
KIT 17 MANGUEIRAS: 02 - MG 450 / MG 230 / MG 226 / 02 - MG 225 / 
MG 223 / MG 222 / MG 221 / MG 227/ MG 224 / MG 231 / MG 228 / MG 

237 / MG 238 / MG 451 E MG 452.

Mangueiras Opcionais: 

EQUIPAMENTOS DE PRESSÃO / COMPRESSÃO

TVP-4000/G2 

Novo

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Equipamento de teste de pressão e vazão da bomba elétrica de 
combustível de veículos com injeção eletrônica.
Manômetro de aço inox de 4”, escala de 0 a 12 BAR com glicerina e capa 
protetora.

Disponível com 13 ou 17 mangueiras.

KIT 13 MANGUEIRAS: 02 - MG 450 / MG 230 / MG 226 / 02 - MG 225 / 
MG 223 / MG 222 / MG 221 / MG 227/ MG 224 / MG 231 E MG 228.
KIT 17 MANGUEIRAS: 02 - MG 450 / MG 230 / MG 226 / 02 - MG 225 / 
MG 223 / MG 222 / MG 221 / MG 227/ MG 224 / MG 231 / MG 228 / MG 

237 / MG 238 / MG 451 E MG 452.

Mangueiras Opcionais: 

Mangueira de alta performance com conexão instantânea.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.



EQUIPAMENTOS DE PRESSÃO / COMPRESSÃO

TVPA-4500

elétrica de combustível de veículos com injeção eletrônica.
Manômetro de aço inox de 4”, escala de 0 a 12 BAR com glicerina e capa 
protetora de borracha.
Manômetro de aço inox de 62 mm com escala de 200 L/H com capa 
protetora de borracha.
Disponível com 13 ou 17 mangueiras.

KIT 13 MANGUEIRAS: 02 - MG 450 / MG 230 / MG 226 / 02 - MG 225 / MG 223 / 
MG 222 / MG 221 / MG 227/ MG 224 / MG 231 E MG 228

KIT 17 MANGUEIRAS: 02 - MG 450 / MG 230 / MG 226 / 02 - MG 225 / MG 223 

/ MG 222 / MG 221 / MG 227/ MG 224 / MG 231 / MG 228 / MG 237 / MG 238 / 

MG 451 E MG 452.

TVPA-4500/G2

Novo

elétrica de combustível de veículos com injeção eletrônica.
Manômetro de aço inox de 4”, escala de 0 a 12 BAR com glicerina e capa 
protetora de borracha.

Manômetro de aço inox de 62 mm com escala de 200 L/H com capa 
protetora de borracha.

Disponível com 13 ou 17 mangueiras.

KIT 13 MANGUEIRAS: 02 - MG 450 / MG 230 / MG 226 / 02 - MG 225 / MG 223 / 
MG 222 / MG 221 / MG 227/ MG 224 / MG 231 E MG 228

KIT 17 MANGUEIRAS: 02 - MG 450 / MG 230 / MG 226 / 02 - MG 225 / MG 223 

/ MG 222 / MG 221 / MG 227/ MG 224 / MG 231 / MG 228 / MG 237 / MG 238 / 

MG 451 E MG 452.

Mangueira de alta performance com conexão instantânea.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

MANGUEIRAS DOS TVP´S

1 MG-229 Prolongador
2 MG-229 Prolongador

e Ford

e Ford

importados Ford
8 MG-221 GM
9 MG-222 GM (Kadet, Ipanema e Monza)

11 MG-231 GM
12 MG-223 Universal (esp. para monoponto)

14 MG-237 Blazer 4.3 e Omega 3.0 
(macho)
15 MG-238 Blazer 4.3 e Omega 3.0 
(fêmea)
16 MG-452 (Escort XR3)
17 MG-451 (linha  ire)
18 MG Honda Fit (fêmea ¼)
19 MG Honda Fit (macho ¼)  
20 MGE Marea e Palio 16V

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1        2

20

Adaptadores opcionais:
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VAC-001

Manômetro de 0 a 760 mmhg, 0 a 30 polhg.

lubriicantes de qualidade inferior, junta queimada ou molas de 
válvulas fracas, ponto de comando incorreto, ignição atrasada, ignição com 
defeito, vazamento no sistema de admissão e vazamento no 

cabeçote ou entre cilindros.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

VZ-3000

Equipamento para medição instantânea de vazão (até 3 litros/
minuto) da bomba elétrica de combustível de veículos com 
injeção eletrônica por ROTÂMETRO.

que possui conectores com os mesmos padrões do equipamento.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

VZA-400

Equipamento para medição instantânea de vazão da bomba 
elétrica de combustível de veículos com injeção eletrônica 
analógico.

Manômetro de aço inox de 62 mm com escala de 200 L/H com 
capa protetora de borracha.

que possui conectores com os mesmos padrões do equipamento.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

EQUIPAMENTOS DE PRESSÃO / COMPRESSÃO

Verifica escapamento entupido, carburador não ajustado, anéis ruins,



M-2000

(GDI).

Manômetro para medir pressão do bico com injeção direta

PP-500

Pistola de ponto indutiva.

Contém sensor exclusivo de captação através da pinça indutiva.
Bulbo de xenônio de alta concentração luminosa e bocal de 
borracha.

Alimentação: 12 VDC.

Garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

PP-1000

Pistola de ponto indutiva com avanço de 0 a 60 graus.

Contém sensor exclusivo de captação através da pinça indutiva.
Bulbo de xenônio de alta concentração luminosa e bocal de 
borracha.

Alimentação: 12 VDC.

Garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

LÂMPADAS DE PONTO

EQUIPAMENTOS DE PRESSÃO / COMPRESSÃO

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva24

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.
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PP-2000

LÂMPADAS DE PONTO

Pistola de ponto indutiva com avanço digital de 0 a 60 graus.

Contém sensor exclusivo de captação através da pinça indutiva;
Bulbo de xenônio de alta concentração luminosa e bocal de 
borracha.

• Ângulo de permanência de 0 a 99,9%;

Alimentação: 12 VDC.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

ADM-8000
Analisador digital de motores com milissegundos, frequencímetro e 
temperatura para injeção eletrônica.
• Milissegundos, por pulso período de 0 a 200 Ms;
• Frequencímetro;
• Duty Cicle% de 0 a 90 %;
• Tacômetro (RPM);
• Teste de temperatura em Graus Celsius de -20 a 1000°C, Fahrenheit de 0 a  
2000°F;
• Ângulo de permanência DWELL de 0 a 90%, 4, 6 e 8 cilindros;

• Teste de diodo, Leds (open 3V);
• Teste de resistividade/ohmímetro 0 a 200KΩ;
• Teste de módulo de ignição, bobina, cabo de vela, etc.
Alimentação: bateria de 9 volts.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

MULTÍMETROS AUTOMOTIVOS

ADM-8700
Analisador digital de motores com milissegundos, frequencímetro e 
temperatura para injeção eletrônica.
• Milissegundos, por pulso período de 0 a 200 Ms;
• Frequencímetro;
• Duty Cicle% de 0 a 90 %;
• Tacômetro (RPM) incluindo sistema DIS de 0 a 9999 giros;
• Teste de temperatura em Graus Celsius de -20 a 1000°C, Fahrenheit de 0 a 
2000°F;
• Ângulo de permanência DWELL de 0 a 90%, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 cilindros;

• Teste de diodo, Leds (open 3V);
• Teste de resistividade/ohmímetro 0 a 200KΩ;
• Teste de módulo de ignição, bobina, cabo de vela, etc.
Alimentação: bateria de 9 volts.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.



ADM-9000

MULTÍMETROS AUTOMOTIVOS

Analisador digital de motores com Kvolts, secundário da bobina, 
milisengundos, frequencímetro e temperatura para injeção eletrônica.
• Milissegundos, por pulso período de 0 a 200 Ms;
• Frequencímetro;
• Duty Cicle% de 0 a 90 %;
• Tacômetro (RPM) incluindo sistema DIS de 0 a 9999 giros;
• Teste de temperatura em Graus Celsius de -20 a 1372°C, Fahrenheit de -40 
a 2000°F;
• Ângulo de permanência DWELLde 0 a 90%, 4, 5, 6 e 8 cilindros;

• Teste de diodo, Leds (open 3V);
• Teste de resistividade/ohmímetro 0 a 200KΩ;
• Mede tensão do secundário em kvolts da bobina de ignição;
• Teste de sonda lambda, O2. MAF, TPS (escala exclusiva);
• Teste de módulo de ignição, bobina, cabo de vela, etc.
Alimentação: bateria de 9 volts.
Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

SCOPE-5000/N
Osciloscópio Digital para uso em automóveis e 
caminhões.

Características Gerais.
- 3 canais sendo 2 para baixa tensão e 1 para alta tensão;
- Conexão USB;
-  Configuração automática;

- Função multímetro/Osciloscópio.

Características Osciloscópio.
 - Leitura em tempo real;
 - Leitura simultânea de 2 canais;
 - Função automática de enquadramento da imagem;

 - Cursores de medição;
 - Opção de salvar as imagens e visualizar na tela;
 - Imagens comparativas em tempo real;
 - Função ZOOM em tempo real;
 - Compartilhamento de imagens via e-mail;

 - Impressão das imagens visualizadas na tela.

Características Multímetro.

- Frequência (Hz);
- RPM;
- Função gráf ica;
- Escala automática;

Antes de começar a instalação, devem-se saber os requerimentos 
mínimos deste software:
- Pentium 4 ou superior
- 1,0 GB memória RAM

- Espaço livre em disco rígido 50 MB

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e 

assistência técnica permanente.

Requerimentos do sistema

- Função TRACK (visualiza o histórico do gráfico);

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva26
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TAR-3000/GII

EQUIPAMENTOS PARA ARREFECIMENTO

Equipamento elétrico para limpeza e troca do líquido do sistema de 
arrefecimento.

• Efetua a troca pela mangueira do radiador e reservatório de expansão;
• Possui mangueira para escoamento do líquido usado;
• Capacidade de 20 litros.

Alimentação: 220 volts.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.
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TAR-MINI

Equipamento para limpeza e troca do líquido do sistema de arrefecimento 
através da pressão da água.

Efetua a troca pela mangueira do radiador e pelo reservatório de expansão.

Acompanha:
• 02 Conectores para mangueira do radiador, sendo que cada uma possuí 4 
escalas de diâmetro de mangueira.
• 02 Conectores com mangueira para troca pelo reservatório de expansão.
• 01 Mangueira adaptadora para uso no radiador.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

SA-700

Equipamento para teste de arrefecimento com conexão por rosca para 
radiadores.
Manômetro de 30 libras e capa protetora.
• Realiza teste de radiadores comuns e selados;
• Realiza teste de tampas dos reservatórios de radiadores comuns e selados.

Acessórios inclusos
Tampas de ferro: comum, asiático e ranger.

G3.

Acessórios opcionais
Adaptador para teste da tampa e reservatório da linha GM (Onix – Cobalt – 
Cruze – Sonic) * Adaptador para teste da tampa e reservatório da linha FORD 
(Focus – New Fiesta – Ecosport).

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Rosca interna para ser acoplada no recipiente.

Conexão por rosca.

Rosca externa para ser acoplada 
na tampa do recipiente.



EQUIPAMENTOS PARA ARREFECIMENTO

SA-1000
Equipamento para teste de arrefecimento com conexão por click 
para radiadores.

Manômetro de 30 libras e capa protetora.
• Realiza teste de radiadores comuns e selados;
• Realiza teste de tampas dos reservatórios de radiadores comuns e 
selados.

Acessórios inclusos
Tampas de ferro: comum, asiático e ranger.

Acessórios opcionais
Tampa Golf G3 * Engate para produto similares * Adaptador para teste 
da tampa e reservatório da linha GM (Onix – Cobalt – Cruze – Sonic) * 
Adaptador para teste da tampa e reservatório da linha FORD (Focus – New 

Fiesta – Ecosport). 

SA-1000/G2 

SA-700/G2
Equipamento para teste de arrefecimento com conexão por rosca para 
radiadores.
Manômetro de 30 libras e capa protetora.

• Realiza teste de radiadores comuns e selados;
• Realiza teste de tampas dos reservatórios de radiadores comuns e selados.

Acessórios inclusos
Tampas de ferro: comum, asiático e ranger.

G3.

Acessórios opcionais
Adaptador para teste da tampa e reservatório da linha GM (Onix – Cobalt – 
Cruze – Sonic) * Adaptador para teste da tampa e reservatório da linha FORD 
(Focus – New Fiesta – Ecosport).

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Mangueira de alta performance com conexão instantânea.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Equipamento para teste de arrefecimento com conexão por click 
para radiadores.

Manômetro de 30 libras e capa protetora.

• Realiza teste de radiadores comuns e selados;
• Realiza teste de tampas dos reservatórios de radiadores comuns e 
selados.

Acessórios inclusos
Tampas de ferro: comum, asiático e ranger.

Acessórios opcionais
Tampa Golf G3 * Engate para produto similares * Adaptador para teste 
da tampa e reservatório da linha GM (Onix – Cobalt – Cruze – Sonic) * 
Adaptador para teste da tampa e reservatório da linha FORD (Focus – New 

Fiesta – Ecosport). 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Mangueira de alta performance com conexão instantânea.

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva28

Novo

Novo

Rosca interna para ser acoplada no recipiente.

Conexão por rosca.

Rosca externa para ser acoplada 
na tampa do recipiente.

Rosca interna para ser acoplada no recipiente.

Rosca externa para ser acoplada na 
tampa do recipiente.

Importante: Conexão por click.
Não precisa rosquear, e apertar.

Rosca interna para ser acoplada no recipiente.

Rosca externa para ser acoplada na 
tampa do recipiente.

Importante: Conexão por click.
Não precisa rosquear, e apertar.



Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
29

EQUIPAMENTOS PARA ARREFECIMENTO

SA-2000
Equipamento para teste de arrefecimento com conexão por click 
para radiadores.

Manômetro de 30 libras e capa protetora.
• Realiza teste de radiadores comuns e selados;
• Realiza teste de tampas dos reservatórios de radiadores comuns e 
selados.

Acessórios inclusos
Tampas de ferro: comum, asiático e ranger.

Acessórios opcionais
Tampa Golf G3 * Engate para produto similares * Adaptador para teste 
da tampa e reservatório da linha GM (Onix – Cobalt – Cruze – Sonic) * 
Adaptador para teste da tampa e reservatório da linha FORD (Focus – New 
Fiesta – Ecosport).

SA-2000/G2 

FF-1000/GII

Teste de  luido de freio.

Analisa a umidade do flluído de freio.

Alimentação: 12 VDC.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 

técnica permanente.

EQUIPAMENTOS PARA FREIO

Equipamento para teste de arrefecimento com conexão por click 
para radiadores.

Manômetro de 30 libras e capa protetora.

• Realiza teste de radiadores comuns e selados;
• Realiza teste de tampas dos reservatórios de radiadores comuns e 
selados.

Acessórios inclusos
Tampas de ferro: comum, asiático e ranger.

Acessórios opcionais
Tampa Golf G3 * Engate para produto similares * Adaptador para teste 
da tampa e reservatório da linha GM (Onix – Cobalt – Cruze – Sonic) * 
Adaptador para teste da tampa e reservatório da linha FORD (Focus – New 
Fiesta – Ecosport).

Mangueira de alta performance com conexão instantânea.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Novo

Rosca interna para ser acoplada no recipiente.

Rosca externa para ser acoplada na 
tampa do recipiente.

Importante: Conexão por click.
Não precisa rosquear, e apertar.

Rosca interna para ser acoplada no recipiente.

Rosca externa para ser acoplada na 
tampa do recipiente.

Importante: Conexão por click.
Não precisa rosquear, e apertar.



EQUIPAMENTOS PARA FREIO

FF-1500

SG-1100

SG-1200

Teste de luido de freio.

Analisa a umidade do fluído de freio.

Alimentação: pilha.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Sangrador de freios por controle de fio.

* Recipiente interno de 8 litros;
* Nível de fluido aparente para verificar o consumo de óleo de freio
utilizado;
* Módulo principal com controle manual (fio de 6 metros);
* 02 tampas para o reservatório de óleo;
* 01 seringa para retirar o excesso de óleo do reservatório.
Alimentação: 12 VDC

Acessórios opcionais
Tampa Zafira, Meriva e Peugeot * Tampa Utilitários HyHr * Tampa Honda Fit
* Tampa Honda 2 * Tampa para veículos passeio Hyundai e Kia * Pedal 
* Tampa Topik/Honda * Tampa Kombi * Tampa Ford/GM * Tampa Universal

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência
técnica permanente.

Sangrador de freios por controle de fio.
• Recipiente interno de 8 litros;
• Nível de fluido aparente para verificar o consumo de óleo de freio 
utilizado;
• Módulo principal com controle manual (fio de 6 metros);
• 02 tampas para o reservatório de óleo;
• 01 tampa universal para o reservatório de óleo com cabo de aço 
especial com parafusos;
• 01 seringa para retirar o excesso de óleo do reservatório;
Alimentação: 12 VDC. 

Acessórios opcionais

Tampa Zafira, Meriva e Peugeot * Tampa Utilitários HyHr

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

* Tampa Honda Fit * Tampa Honda 2 * Tampa para veículos passeio
Hyundai e Kia * Pedal  * Tampa Topik/Honda * Tampa Kombi 

* Tampa Ford/GM 

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva30
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EQUIPAMENTOS PARA FREIO

SG-1400

SG-1500

SG-3000

Sangrador de freios por controle remoto.

• Recipiente interno de 8 litros;
• Nível de fluido aparente para verificar o consumo de óleo de freio
utilizado;
• Módulo principal com controle remoto;
• 02 tampas para o reservatório de óleo;
• 01 tampa universal para o reservatório de óleo com cabo de aço especial 
com parafusos;
• 01 seringa para retirar o excesso de óleo do reservatório;
Alimentação: 12 VDC. 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Sangrador de freios por controle de fio.

• Recipiente interno de 8 litros;
• Indicação do nível de óleo com buzzer (sinal sonoro).
• Módulo principal com controle manual (fio de 6 metros);
• 02 tampas para o reservatório de óleo;
• 01 tampa universal para o reservatório de óleo com cabo de aço especial 
com parafusos;
• 01 seringa para retirar o excesso de óleo do reservatório;
Alimentação: 12 VDC. 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Sangrador de freios por controle remoto.

• Recipiente interno de 8 litros;
• Indicação do nível de óleo com buzzer (sinal sonoro);
• Botão exclusivo para programação do controle remoto, em caso de 
perda;
• Módulo principal com controle remoto;
• 02 tampas para o reservatório de óleo.
• 01 tampa universal para o reservatório de óleo com cabo de aço 
especial com parafusos;
• 01 seringa para retirar o excesso de óleo do reservatório;
Alimentação: 12 VDC. 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Acessórios opcionais

Tampa Zafira, Meriva e Peugeot * Tampa Utilitários HyHr

* Tampa Honda Fit * Tampa Honda 2 * Tampa para veículos passeio
Hyundai e Kia * Pedal  * Tampa Topik/Honda * Tampa Kombi 

* Tampa Ford/GM 

Acessórios opcionais

Tampa Zafira, Meriva e Peugeot * Tampa Utilitários HyHr

* Tampa Honda Fit * Tampa Honda 2 * Tampa para veículos passeio
Hyundai e Kia * Pedal  * Tampa Topik/Honda * Tampa Kombi 

* Tampa Ford/GM 

Acessórios opcionais

Tampa Zafira, Meriva e Peugeot * Tampa Utilitários HyHr

* Tampa Honda Fit * Tampa Honda 2 * Tampa para veículos passeio
Hyundai e Kia * Pedal  * Tampa Topik/Honda * Tampa Kombi 

* Tampa Ford/GM 



EQUIPAMENTOS PARA FREIO

SG/I-VAC

Efetua a sangria e/ou troca do f luído de freio em veículos por vácuo 
(sucção) com reservatório de 0,75 litros de óleo novo.

ACOMPANHA:
03 Adaptadores de bocais plásticos; 
01 Adaptador universal com suporte metálico.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e

DSB-500

TB-1000

EQUIPAMENTOS PARA BATERIA

PB-500

Densímetro para bateria.

• Realiza o teste de bateria por densidade.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Protetor para bateria e módulo de injeção do veículo.

Alimentação: 12 VDC.

Carcaça polida, tipo aço inox e escala de até 16 volts.
• Realiza teste da carga da bateria;
• Realiza teste de alternador;
• Realiza teste no regulador de voltagem.

Alimentação: 12 VDC.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Sangrador de freios a vácuo. 

assistência técnica permanente.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e

assistência técnica permanente.

Teste de bateria analógico de 200 amperes.

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva32
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EQUIPAMENTOS PARA BATERIA

TB-3000

TBD-2000

DFG-1500

EQUIPAMENTOS PARA AR CONDICIONADO

TBI-5000

Teste de bateria digital de 200 amperes.

Carcaça polida, tipo aço inox e escala de até 16 volts.
• Realiza teste da carga da bateria;
• Realiza teste de alternador;
• Realiza teste no regulador de voltagem.

Alimentação: 12 VDC.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Analisador digital de bateria.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência
técnica permanente.

Teste de bateria digital com impressora térmica embutida.

impedância em miliomes;

Normas disponíveis:

Alimentação: 12 VDC.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Detector de fuga do gás do ar condicionado eletrônico.

• Sensibilidade máxima: 3 gr/ano;
• Indicação sonora e visual;
• Temperatura de operação: 0 a 52°C;
• Haste flexível de 35,5 cm;
• Possui botão RESET.
Alimentação: pilha.
Nota: Detecta todos os tipos de gases halogenados;

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.



EQUIPAMENTOS PARA AR CONDICIONADO

HP/200 - HP/300

IVAC-2000

TOTAL-SAN-AM/12V

MFU-R134

Nebulizador pneumático para higienização de ar condicionado.
Limpa e higieniza todo sistema do ar condicionado através do processo de 
NEBULIZAÇÃO (vapor).

Modelos:
HP-200 - Somente aparelho.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 

permanente.

Identiicador de vazamento de gás do ar condicionado.

• Identifica com precisão absoluta vazamento em todo sistema de 
refrigeração automotiva;
• Pode ser utilizado também em radiadores e misturado ao óleo 
do motor para identificar bloco trincado.

Alimentação: 12 VDC.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Manifold para gás.

• Mede pressão de alta e de baixa do gás R134.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Sanitizador para ambientes.

• Elimina odores fortes e indesejáveis existentes no interior de 
ambientes tais como: de cheiros de cigarro, comida, mofo, animais;
• Sistema eletrônico com temporizador programável;
• Ideal para eliminação de ácaros, bactérias e fungos;
• Não deixa cheiro, nem resíduos tóxicos;
• 100% ecológico, não é necessário utilizar produtos químicos nem 
odorizante;

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva34
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EQUIPAMENTOS PARA AR CONDICIONADO

EFA-500

SL-004

Saca conector de ar condicionado.

Acompanha 06 adaptadores.

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

ALF-3000/GII

ALF-3000

EQUIPAMENTOS PARA ALINHAR FARÓIS

Equipamento desenvolvido para realização do alinhamento e verificação da 
intensidade luminosa de faróis alto, baixo, de milha e neblina.
Permite a verificação e ajuste em automóveis, vans, utilitários, caminhões, ônibus e 
motocicletas de todos os tipos.
Efetua o monitoramento da tensão da bateria do veículo e da luminosidade do 
farol através de suas funções, VOLTÍMETRO e LUXÍMETRO.

Exclusividades
• Barra superior para veriicação de desnível do veículo.
Acompanha:
• Ponta de prova de 2,5 m;
• CD demonstrativo.

Garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 

permanente.

Equipamento desenvolvido para realização do alinhamento e verificação da 
intensidade luminosa de faróis alto, baixo, de milha e neblina.

Permite a verificação e ajuste em automóveis, vans, utilitários, caminhões, ônibus e 
motocicletas de todos os tipos.
Efetua o monitoramento da tensão da bateria do veículo e da luminosidade do 
farol através de suas funções, VOLTÍMETRO e LUXÍMETRO.

Exclusividades

• Ajuste horizontal e vertical;

• Barra superior para veriicação de desnível do veículo.
Acompanha:

• Ponta de prova de 2,5 m;

• 

CD demonstrativo.

Garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

SPRIMG LOCK – Saca conexão para ar condicionado automotivo.

Ideal para retirar conexões de ar condicionado dos veículos sem
quebrar o anel mola.

Veículos: Peugeot, Ford, Chrysler entre outros.

Medidas: 3/8"; 1/2"; 5/8"; 3/4" (6, 8, 10 e 12mm)

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.



EQUIPAMENTOS PARA TESTE DE CONTINUIDADE / PROTETOR

AFT-60

Acupuntura automotiva (fura fio).

Auxilia na medição com o multímetro em locais de difícil acesso como: 
conectores da ECU.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

CPO-500/G2 

CPO-1000/VD

EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

CPO-200/G2

Caneta de polaridade CAN com LED ultrabrilho para iluminação e 
voltímetro acoplado.

• Identifica polaridade negativa (-) ou positiva (+) e etc.

Alimentação: 12/24 VDC

Não interfere no funcionamento do motor, não gera ruídos nos 
sistemas embarcados.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica 

Caneta de polaridade com 02 Leds ultra brilho para iluminação.

Não interfere no funcionamento do motor, não gera 
ruídos nos sistemas embarcados (CAN).

Alimentação: 12/24 VDC 

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Caneta de polaridade com 02 Leds ultra brilho para iluminação.

Alimentação: 12 VDC 

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

• Verifica sonda lambda, MAP e etc.

• Com cabo de 3 (três) metros.

• Identif ica polaridade negativa (-) ou positiva (+) e etc;

• Com cabo de 3 (três) metros.

• Com cabo de 3 (três) metros.

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva36

• Verificar oscilação +/-.

• Verificar oscilação +/-.

• Identif ica polaridade negativa (-) ou positiva (+) e etc;
• Verificar oscilação +/-.

Novo

Novo
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EQUIPAMENTOS PARA TESTE E SIMULADOR DE SENSORES

DRT-3500

MFL-3000/GII

IDS-1000

SVD-1000

Simulador/Década resistiva por tecla.

Simula a resistência com escala de 1 a 99.999 ohms, ajustável para 
teste e aferição de instrumentos de painel e outros sensores 
elétricos como:
• Medidor de temperatura de água  e ar;
• Calibração de curva da boia de combustível, etc.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Injetor de sinal / simulador do sensor de rotação para 
sistemas com injeção eletrônica.

Simula o sinal do sensor de rotação tipo:
• Roda fônica;
• Hall ou bobina impulsora;
• Magnético primário da bobina.

bomba, pulsar bicos, ignição, etc.
Dependendo do tipo de injeção testa também ignição 
eletrônica (módulo rei) e bobina.
Alimentação: 12 VDC.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 

técnica permanente.

Analisador e simulador de sonda lambda.

Analisa a sonda lambda e simula duas funções sendo, pobre e rica, 
enviando sinal para a central eletrônica.

Alimentação: 12 VDC.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Simulador e teste de sensores com voltímetro digital.

Recebe e envia tensão para o teste de sensores.

Contém 03 escalas de voltagem:
• 0 a 1,5 volts
• 0 a 5,0 volts
• 0 a 12 volts
Alimentação: 12 VDC.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Verificando assim a continuidade da central para acionar a 



TSI-1000

TSI-2000

BOBY/G3

Equipamento desenvolvido para efetuar o teste da sonda lambda, 

Possui três escalas de Tensão: 
0 a 1,0 volts
0 a 5,0 volts
0 a 15,0 volts
Acompanha:Ponta de prova.
Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e 

assistência técnica permanente.

Equipamento desenvolvido para efetuar o teste da sonda lambda, 

Possui três escalas de Tensão: 
0 a 1,0 volts
0 a 5,0 volts
0 a 15,0 volts
Acompanha:Ponta de prova.
Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Testador de corpo de borboleta eletrônico e semi-eletrônico.

• Teste de corpo de borboleta eletrônico e semi-eletrônico. (efetua testes  

• O teste das pistas poderá ser efetuado de forma rápida (teste com 
sinais de  emissão de um a um).

Alimentação 12 VDC.

EXPERT-X8/G2X

EQUIPAMENTOS PARA TESTE E SIMULADOR DE SENSORES

EQUIPAMENTOS PARA TESTE MP / AML / BI / CORPO

Gera tensão no 
sistema de injeção 

eletrônica.

Equipamento de múltiplas funções, como: 

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva38

nas pistas 1 e 2, reverso e engrenagem com dente quebrado ou com 
resistência ao movimento).

NOVO Acompanha:
Conjunto Cabo Universal: Possui 10 vias com Hastes rígidas em cada 
terminal para facilitar o manuseio ao conectar aos terminais dos atuadores, 
motores de passo e etc, 3 garras simples e 1 garra dupla em Y.
Substitui todos os cabos inclusive os opcionais atuais e provavelmente 
futuros.

Garantia de 12 meses contra defeitos de 
fabricação e assistência técnica permanente.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

• NOVA FUNÇÃO:  Abertura e fechamento do motor para troca de pastilhas 
de freios em veículos equipados com freio de estacionamento eletrônico 
EPB. Exemplo: Linha Volks e Ford entre outros.
• Teste de  corpo de borboleta semi-Eletrônico;
• Teste de  corpo de borboleta eletrônico;
• Teste de motor de passos Bosch/Delphi/Magneti Marelli – MP
• Teste de A.M.L (atuadores de marcha lenta) 2, 3 e 4 fios
• Teste de A.M.L Astra/Tipo
• Pulsador de Bico Injetor digital com leitura de resistência – BI;
• Acelerador eletrônico – AE
• TPS.

Alimentação 12 VDC.

Acompanha:
Conjunto Cabo Universal: Possui 10 vias com Hastes rígidas em cada 
terminal para facilitar o manuseio ao conectar aos terminais dos atuadores, 
motores de passo e etc. Possui 3 garras simples e 1 garra dupla em Y.

Acessórios opcionais:
cabo bicos monoponto sem conector / cabo bicos 
monoponto com conector / cabo bico padrão FZ250 / cabo 
bico HDA BIZ125.

NOVO

Motor ABS
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MPA-3000/GII

MPA-4000/GII

Acionador e testador Motor de Passos, Atuador de marcha lenta e Bico Injetores.
Indicado para teste e manutenção de motores de passos MP (Magneti Marelli, 
Delphi e Bosch), atuadores de marcha lenta AML (linha Zetec e GM dois Fios) e bicos 
injetores monoponto e multiponto.

Tem como características:
• Indicação de bico em curto 
(através de Led´s).  
• Teste em modo automático.
• Teste em modo Manual.
Alimentação: 12 VDC.

Acompanha:
• Cabo de Alimentação (Bateria).
• Cabo MP/AML/BI.
• Cabo LB-corsa (adaptador Mono).
Opcional: • Cabo Multi-BI (4 Bicos Multipontos)

Acionador e testador Motor de Passos, Atuador de Marcha lenta e Bico 
Injetores com Display Digital.
Indicado para teste e manutenção de motores de passos MP (Magneti Marelli, 
Delphi e Bosch), auxiliando na desmontagem e montagem do embolo dos mesmos, 
teste de atuadores de marcha lenta AML (linha Zetec e GM dois Fios e Astra) e bicos 
injetores monoponto e multiponto.

Tem como características:
• Indicação de bico em curto (no display). 
• Teste em modo automático.
• Teste em modo Manual.
• Teste do sensor de posição do AML-Astra.
Alimentação: 12 VDC.

Acompanha:
• Cabo de Alimentação (Bateria).

• Cabo AML/AML-Astra/BI.
• Cabo LB-corsa (adaptador Mono).
Opcional: • Cabo Multi-BI

PS-2000/GII

Garantia de 12 meses contra defeitos de 
fabricação e assistência técnica permanente.

Pulsador para injetores de combustível.

O PS-2000/GII é um pulsador, auto-socorro e testador de bicos injetores multiponto e 
monoponto, pode também ser utilizado como auxiliar na limpeza de injetores em uma 
cuba ultrasônica.

Características do equipamento:

• Controle progressivo de variação na rotação (RPM) entre 1000 e 7000 RPM.

Alimentação: 12 VDC.

Acompanha:

• Cabo de Alimentação (Bateria).
• Cabo Bico Multi.
• Cabo LB-corsa (adaptador Mono).

EQUIPAMENTOS PARA TESTE MP / AML / BI / CORPO

(4 Bicos Multipontos) 
Garantia de 12 meses contra defeitos de 
fabricação e assistência técnica permanente.

Garantia de 12 meses contra defeitos de 
fabricação e assistência técnica permanente.

EXPERT-X8/G2
Equipamento de múltiplas funções, como: 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

• NOVA FUNÇÃO:  Abertura e fechamento do motor para troca de pastilhas 
de freios em veículos equipados com freio de estacionamento eletrônico 
EPB. Exemplo: Linha Volks e Ford entre outros.
• Teste de  corpo de borboleta semi-Eletrônico;
• Teste de  corpo de borboleta eletrônico;
• Teste de motor de passos Bosch/Delphi/Magneti Marelli – MP
• Teste de A.M.L (atuadores de marcha lenta) 2, 3 e 4 fios
• Teste de A.M.L Astra/Tipo
• Pulsador de Bico Injetor digital com leitura de resistência – BI;
• Acelerador eletrônico – AE
• TPS.

Alimentação 12 VDC.

Acessórios opcionais:
Cabo bicos monoponto sem conector / Cabo bicos monoponto com conector / Cabo bico padrão FZ250 / Cabo bico HDA BIZ125 / 
Conjunto Cabo Universal. 

NOVO

Motor ABS



PS-3000/GII

PS-GDI

Garantia de 12 meses contra defeitos de 
fabricação e assistência técnica permanente.

Pulsador digital para injetores de combustível.

O PS-3000/GII é um pulsador, auto-socorro e testador de bicos injetores multiponto e 
monoponto, pode também ser utilizado como auxiliar na limpeza de injetores em uma 
cuba ultrasônica.
Com as seguintes características:
• Leitura da resistência dos bicos.
• Indicação de bico em curto.
• Teste em modo automático.
• Teste em modo Manual.
• Display de dois dígitos. 

Alimentação: 12 VDC.

Acompanha:

• Cabo de Alimentação (Bateria).
• Cabo Bico Multi.  
• Cabo LB-corsa (adaptador Mono).

CRE-1500/GII

Caça ruído eletrônico.

Equipamento destinado a detectar ruídos em veículos, motos, 
barcos, máquinas, etc.
É possível fixar cada um dos seis sensores em locais determinados 
do veículo, como por exemplo, um fixado no pivô direito e outro no 
motor, etc; e com o veículo em movimento escutar cada sensor sepa-
radamente.

Alimentação: bateria de 9 volts.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 

técnica permanente.

EQUIPAMENTOS PARA TESTE MP / AML / BI / CORPO

O aparelho eletrônico PS-GDI é um pulsador de bicos injetores de 
injeção direta de combustível "GDI" desenvolvido especialmente para 
estes modelos efetuando testes de funcionamento.

Com as seguintes características:

• Contém chave liga/desliga;
• Indicação luminosa: Ligado e pulso;
• Controle progressivo de variação na rotação RPM de 800 a 7000 RPM;
• Cabos com conector (fácil manutenção);

Alimentação: 12 VDC.

Função realizada:
• Pulsador/Testador de bicos injetores.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 

técnica permanente.

EQUIPAMENTOS PARA CAÇAR RUIDOS

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva40
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EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

D-1500

ES-1000

ETE-2000

Decibelímetro - Equipamento digital para medir o nível sonoro, 

• Precisão ± 1,5Db;
• Escala de frequência: 31,5Hz a 8kHz;
• Indicação de valor máximo MAX;
• Ponderação de tempo: rápida e lenta;

• Função de auto desligamento

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Estetoscópio.

Equipamento destinado a detectar ruídos em motores, rolamentos e 

etc.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Estetoscópio eletrônico.

Equipamento eletrônico destinado a detectar ruídos em motores, 
rolamentos e etc.

Alimentação: bateria de 9 volts.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

EQUIPAMENTOS PARA CALIBRAGEM DE PNEUS

CLB-750/GII
Calibrador digital para pneus de parede.

Calibra os pneus com valores pré-ajustados no display.
• Possui visor de 1,5 polegadas;
• Mede em libras e BAR;
• Função de pneu vazio;
• Pressão máxima: 145 PSI.
Alimentação: 220V

Disponível com mangueira de 10 ou 20 metros.

Nota: após a calibração emite um sinal sonoro e os números ficam piscando 
no visor (para deficientes auditivos).

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.



EQUIPAMENTOS PARA CALIBRAGEM DE PNEUS

CLB-850/GII

CLBM-100

Calibrador digital para pneus de parede.

Calibra os pneus com valores pré-ajustados no display, porém com regulagem 
diferenciada entre os eixos dianteiro e traseiro.
• Possui visor de 1,5 polegadas;
• Mede em libras e BAR;
• Função de pneu vazio;
• Pressão máxima: 145 PSI.
Alimentação: 220V.

Disponível com mangueira de 10 ou 20 metros.

Nota: após a calibração emite um sinal sonoro e os números icam piscando 
no visor (para deicientes auditivos).

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

Calibrador manual de pneus com manômetro digital e capa protetora.

• Escala em: PSI/KPA/BAR;
• Leitura: 0 a 300 PSI (± 20 BAR)

Alimentação: bateria de 9 volts.

Nota: resistente a pequenas quedas.

TERMÔMETRO INFRAVERMELHO - LASER 

TIR-5000

• Possui display com luz interna, desligamento automático em 7 
   segundos e memória de temperatura máxima e mínima;
• Efetua medição de -50°C até 550°C;
• Resolução em 1°C ou 1°F.

Alimentação: bateria de 9 volts.

Nota: com a tecla de laser desligado medimos a temperatura do
ambiente.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva42
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EQUIPAMENTOS PARA LIMPEZA E SHAMPOOZEIRA

TPI-300 / TPI-400

SHP-5000

Pistola de limpeza tornador profissional com 1 ou 2 cornetas com 

superfícies automotivas. Efiicaz na limpeza de carpetes, tetos, plásticos e estofados 
do interior do carro; rodas, capotas de conversíveis, frestas da carroceria no 
exterior.
Deve ser utilizado com compressor de ar com sistema de f iltro na saída (entrada 
da pistola).
Para um desempenho ideal o compressor de ar deve produzir no mínimo 10 pés, a 
pressão deve estar entre 70 e 110 PSI.
NÃO exceder 110 PSI, a f im de proteger o tornador de desgaste desnecessário.
Recomendações: Não utilizar detergente que contenha substâncias ácidas, que 
seja alcalino e/ou ligeiramente inf lamável. Recomenda-se utilizar detergente 
neutro. No caso de detergente líquido concentrado observe sempre a diluição do 
produto de acordo com as instruções do fabricante.

IMPORTANTE: mantenha uma distância mínima de 1 a 3 cm entre o 
aparelho e a superfície a ser limpa.

Garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

Shampoozeira Eletrônica.

Equipamento utilizado para gerar espuma para lavagem de automóveis e 
caminhões.
• Contador de lavagens- efetua a contagem das lavagens efetivadas e
iniciadas (caso tenha sido interrompida) separadamente;

shampoo.
Exclusividade:
• O aparelho não perde a contagem mesmo que desligado da energia.

Alimentação: 220V

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

EQUIPAMENTOS PARA TESTE CABO DE VELA / ANTENA E BOBINA

CT-100

Equipamento para verificar a centelha da bobina de ignição, bem como 
centelha nos cabos de vela, sem danificar a central eletrônica.
• Possui escala de 0 a 20 mm.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

TAB-500

reservatório de 1 litro. 

Equipamento de teste auxiliar para sistema de imobilizar e bobina de 
ignição sem cabo.

Características:
• Corpo plástico com luz indicadora;
• Equipamento de fácil utilização (não necessita de fonte externa ou qualquer 
conexão).

Testes realizados:
* Testa sistema de imobilizador;
* Testa bobina de ignição sem cabo.

Garantia de 6 meses contra defeitos de 
fabricação e assistência técnica permanente.



TCV-200

TCV-1000

Testador de cabo de vela.

Equipamento para testar a continuidade através da luz 
indicadora.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Testador de cabo de vela tipo caneta.

Equipamento para verificar a presença de vazamento 
(faísca) no cabo de vela através de uma luz indicadora.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

STI-1800/I

HAND-VIDEO SCOPE GIII

• 
• 1600w;
• 02 regulagens de potência;
• Acompanha 04 acessórios.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Soprador Térmico.

Endoscopia automotiva.

Equipamento portátil para análise interna do motor através do buraco 
da vela de ignição, é possível visualizar a câmara de explosão: pistão, 
camisa e válvulas de escape, bloco do motor, tubulação de ar, inspeção 
de correias, engrenagens, etc.

• Possui tela de LCD de 2,4”;

• Haste flexível de 4,9 mm e 1 m de comprimento;

• Possui duas camêras integradas na haste.
Dispensa a utilização de espelho reletor.

Acessório opcional: HAND-VIDEO Gravador: Filma e Fotografa em um 
Memory Card 2GB com bateria interna.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

SOPRADOR TÉRMICO

ENDOSCOPIA

Acompanha: Memory Card 2GB, Cabo USB, Cabo interligação
HAND-VIDEO SCOPE/GIII e carregador de bateria. 

EQUIPAMENTOS PARA TESTE CABO DE VELA / ANTENA E BOBINA

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva44
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EQUIPAMENTOS PARA TESTE EM GERAL

ALC-001

Aplicador de mangueira espiral na tampa e bomba de combustível.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

EXTR/CH-49

MONOGÁS-TESTER

TF-400

Extrator de conectores pop-top.

Utilizado para sacar conectores tipo pop-top do sistema de 
alimentação de combustível do veículo.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação 
e assistência técnica permanente.

Analisador de gases de combustão.

Equipamento eficaz para análise da mistura ar/combustível em motores a 
gasolina ou etanol (carro ou moto).
• Através de uma sonda introduzida na saída do escapamento, o 
monogás-tester analisa a massa de ar e o coeficiente lambda;
• Dotado de um software, o programa analisa esses dados juntamente 
com a curva estequiométrica ou AFR - Air Fuel Ratio mostrando, em 
porcentagem, na tela do display digital o coeficiente médio da mistura 
pobre, ideal e rica;
• Possibilita registrar a placa do veículo analisado.
• Imprimi relatório (impressora compatível - EPSON TM-T88 Serial);

Acompanha:
• 1 cabo de alimentação: 12 volts para o sensor lambda;
• 1 sonda flexível para inserir no escapamento;
• 1 caixa com hardware com capa de borracha;
• Adaptador para moto.

O Monogás-tester é o melhor custo benefício para uma inspeção simples 
e eficaz.

Nota: Carro carburado somente com catalizador.

Saca Filtro de Combustível de Bicos Injetores.

Utilizado para sacar o filtro interno do bico injetor para 
substituição.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.



EQUIPAMENTOS PARA TESTE EM GERAL

TOV-7000/GII

CBU-100/LEC

CBU-100/LDG

Equipamento para troca de óleo à vácuo ou gravidade.

• Reservatório com capacidade para 70 litros
• Kit de sondas (03 flexíveis e 02 rígidas);
• Mangueira de sucção;
• Escala de nível;
• Cúpula acrílica transparente com capacidade de 10 litros; 
• Recipiente com regulagem para efetuar a troca por gravidade;
• Pressão de entrada de 80 a 125 PSI.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Cuba Ultrasônica Econômica 110v - 1 Litro ou 3 Litros

A cuba ultra-sônica realiza limpeza em peças mecânicas, tais como: 
bicos injetores, carburadores, rolamentos, filtros, peças em geral.

Características:

• Cuba de Inox de 1 Litro ou 3 Litros; 

Alimentação: 110 volts.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Cuba Ultrasônica c / Temporizador Digital - 1 Litro ou 3 Litros

A cuba ultra-sônica realiza limpeza em peças mecânicas, tais como: 
bicos injetores, carburadores, rolamentos, filtros, peças em geral.

Características:
• Cuba de Inox de 1 Litro ou 3 Litros;
• Temporizador digital de 1 min. Até 59 minutos;

Alimentação: 110/220 volts.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

• Memória de temporização;

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva46



BIOFLEX ECO

BIOFLEX MULTIPONTO

CAS-1000

EQUIPAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL

Conversor Bicombustível Multiponto.

Equipamento com teclas + e – para ajuste da porcentagem 
(0% a 40%) e 16 posições de regulagem, permitindo assim uma 
melhor adequação ao consumo de álcool no motor. 

Alimentação: 12 VDC.

Nota: Consulte modelos disponíveis.

O mais compacto do mercado, com dois pontos de fixação e 
resistente a água.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Conversor Bicombustível Multiponto com identiicação 
automática de sinal invertido.

Equipamento com teclas + e – para ajuste da porcentagem 
(0% a 40%) e 16 posições de regulagem, permitindo assim uma 
melhor adequação ao consumo de álcool no motor. 

Alimentação: 12 VDC.

Com dois pontos de fixação e resistente a água.

• Disponível também com adaptadores para linha importada.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Medidor de consumo e socorro para motores com 
injeção eletrônica.

Equipamento para análise de consumo de combustível em 
motores equipados com injeção eletrônica.

combustível e relê;
• Possui reservatório de 9 litros.

Alimentação: 12 VDC.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
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EQUIPAMENTOS DIVERSOS

CLE-1112

CLE-1412

REFR-PLA1/I

EQUIPAMENTOS PARA COMBUSTÍVEL

ECONOPOWER

de fio.

• Comprimento – 35 cm
• Largura – 3 cm

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Cordão de luz compacto com 14 LED’s de ultra brilho e 
5 metros de fio.

• Comprimento – 27 cm
• Largura – 3 cm

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Refratômetro manual portátil para solução e aditivo 

É um instrumento óptico leve, de fácil manuseio, com alta 
precisão que utiliza pequenos volumes de amostra.
Utilizado para determinação de concentração de soluções 
aquosas através de um índice de refração da luz que 
aumenta proporcionalmente à medida que aumenta a 
concentração da solução.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e 

assistência técnica permanente.

MELHORA A EXPLOSÃO
E DA MAIS POTÊNCIA.

Dispositivo eletrônico microprocessado indicado para otimizar a ignição do 

O dispositivo gera quase 1.000.000 de pulsos por segundo, esta ultra

para as velas de ignição, que completa o poder da queima de combustível na 
câmara de explosão.

• Redução signi icativa da emissão de gases poluentes;
• Impulsiona os cavalos do motor (potência);
• Aceleração mais suave;
• Reduz o consumo de combustível (apresenta maior rendimento em vias 
expressas).
Alimentação: 12 VDC.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

Alimentação: 12 VDC.

Alimentação: 12 VDC.

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva48
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MCD-2000

MCD/I-3000

MPO-2000

EQUIPAMENTOS PARA LINHA DIESEL

CM-60/GII-I

Medidor de compressão para caminhões.

• Manômetro de 0 a 1.000 libras de 70 kgf/Cm2.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência téc-
nica permanente.

Acessórios opcionais:

Medidor de compressão para caminhões.

Manômetro de 0 a 70 BAR ou 0 a 1000 PSI com capa protetora de
borracha.

Acompanha:
• 01 adaptador universal;
• 05 adaptadores para bicos;
• 08 adaptadores para vela de aquecimento;
• Maleta própria.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.

Medidor de pressão da bomba de óleo para caminhões.

• Manômetro de 10 BAR.
• Analisa as condições da bomba de óleo

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência
técnica permanente.

Teste de bico Diesel mecânico e Common rail com válvula 
reguladora de volume.

• Analisa através do bombeamento de pressão manual o spray do bico 
injetor.

Opcional: CRD-2200. 

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência 
técnica permanente.



M-2000

PP-3000

SA-3000

EQUIPAMENTOS PARA LINHA DIESEL

Equipamento para medir a pressão da linha de combustível do 
sistema Commom rail.

• Manômetro de até 2000 BAR.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Pistola de ponto indutiva com avanço digital, RPM, ângulo 
de permanência para motores a gasolina e diesel.

Alimentação: 12 ou 24 VDC.

Garantia de 06 meses contra defeitos de fabricação e 
assistência técnica permanente.

Equipamento para teste de arrefecimento com conexão por click 
para radiadores de caminhões.

Manômetro de 30 libras e capa protetora.
• Realiza teste de radiadores comuns e selados;
• Realiza teste de tampas dos reservatórios de radiadores comuns e 
selados.

Acessórios inclusos:
Tampas de ferro: comum, asiático e ranger.
Tampas de nylon (bocais 2 em 1): GM, FORD, FIAT.Rosca interna para ser acoplada no recipiente.

Rosca externa para ser acoplada na tampa do recipiente.

Importante: Conexão por click. Não precisa rosquear, e apertar.

SA-3000/G2 

Manômetro de 30 libras e capa protetora.

Mangueira de alta performance com conexão instantânea.

Garantia de 12 meses contra defeitos de
fabricação e assistência técnica permanente.

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva50
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Equipamento para teste de arrefecimento com conexão por click 
para radiadores para caminhões

• Realiza teste de radiadores comuns e selados;

Rosca interna para ser acoplada no recipiente.

Rosca externa para ser acoplada na tampa do recipiente.

Importante: Conexão por click. Não precisa rosquear, e apertar.

• Realiza teste de tampas dos reservatórios de radiadores comuns e 
selados.

Acessórios inclusos:
Tampas de ferro: comum, asiático e ranger.
Tampas de nylon (bocais 2 em 1): GM, FORD, FIAT.
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CPO-150/G2-24 

TCR-300

TID-500

EQUIPAMENTOS PARA LINHA DIESEL

MBA-500/GII

Caneta de polaridade com 02 Leds ultra brilho para iluminação.

• Identifiica polaridade negativa (-) ou positiva (+) e etc;

Alimentação: 24 VDC.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

Teste de Válvulas injetoras diesel - sistema Common Rail.

Equipamento destinado para medir o f luxo do retorno dos bicos injetores 
Common Rail. 
Permite ver a quantidade de liquido no retorno dos bicos e assim 
diagnosticar os injetores ruins.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

Testador de intercooler para caminhões. 

Manômetro de 4 BAR.
• Testa o vazamento da tubulação do intercooler. 

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

Acessórios opcionais:
Tampa para o Mercedes Benz 1620.

Tampa para o Mercedes Benz 1620 CNI.

Medidor de pressão da bomba auxiliar para motores diesel.

• Manômetro de aço inox de 4”, escala de 0 a 12 BAR com glicerina 
e capa protetora de borracha.

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

• Com cabo de 3 (três) metros.
• Verificar oscilação +/-

Novo



HUD/I

PEDAL-V12 - Aceleração imediata

ACESSÓRIOS

CONFIRA A LISTA DE APLICAÇÃO 
DE VEÍCULOS EM NOSSO SITE.

Produto desenvolvido para utilização em automóveis visando fornecer 
informações visuais ao motorista sem que tenha que desviar os olhos da 
estrada, proporcionando segurança e conforto.

Dispõe de um display compacto que projeta no parabrisa informações 
essenciais para o motorista, como:

· Visualização da velocidade e RPM;
· Aviso de excesso de velocidade programável;

· Odômetro;
· Medição e alarme de temperatura.
Pode ser facilmente instalado através da tomada OBD.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

CONFIRA A LISTA DE APLICAÇÃO 
DE VEÍCULOS EM NOSSO SITE.

Equipamento microprocessado de alta performance que reduz o tempo 
de resposta do pedal do acelerador e consequentemente a aceleração do 
motor.

Benefícios:
• A aceleração acontece em tempo real com maior intensidade;
• Arranque imediato, mesmo durante as mudanças de velocidade;
• Segurança na ultrapassagem;
• Pode ser instalado em qualquer tipo de veículo com injeção eletrônica com 
pedal eletrônico;
• Não altera a originalidade do veículo;
• Removível;
• Possui três modos de atuação: Normal (original) – Econômico – Esportivo.

Alimentação: 12 VDC.

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica 
permanente.

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso. PLANATC  Tecnologia Eletrônica Automotiva52

Oil Reset – DPF 
Equipamento de Reset de luz de óleo e regeneração do filtro de partículas.
Foi desenvolvido na plataforma Windows e funciona em diversos dispositivos com o Sistema Operacional Windows (7/8/8.1/10) como 
Computadores, Computadores (All in One), Notebooks e Tablets.
  
Recomenda-se que o “COMPUTADOR ou TABLET” a ser utilizado tenha as seguintes configurações mínimas para instalação do 
software:

Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 



LINHA SOLDA

LINHA PNEUMÁTICA

CARREGADORES DE BATERIA

FERRAMENTAS



PL-8625/I 
Chave de Impacto - 1/2"

PL-0655/I
Chave de Impacto - 3/4"

PL-3083/I
Furadeira de Aperto Rápido - 1/2"

PL-2083/I
Furadeira de Aperto Rápido - 3/8"

Encaixe quadrado........ 1/2"
Capacidade de parafuso...M 16
Torque máximo ..........71 kgf
Rotação livre............7.000 rpm
Consumo de ar ..........4 pcm
Peso...................1,6 kg
Mecanismo de impacto....Twin Hammer

Encaixe quadrado ...... 3/4"
Capacidade de parafuso .M 28
Torque máximo......... 122 kgf 
Rotação livre ..........4.500 rpm
Consumo de ar.........8 pcm
Peso.................4,6 kg
Mecanismo de impacto ..Twin Hammer

Mandril.................1/2"
Rotação livre............500  rpm
Consumo de ar ..........6 pcm
Peso...................1,65 kg

Mandril.................3/8"
Rotação livre............2.000  rpm
Consumo de ar ..........6 pcm
Peso...................1,35 kg

PL-5083/I
Furadeira - 1/2"

Mandril.................1/2"
Rotação livre............400  rpm
Consumo de ar ..........6 pcm
Peso...................1,50 kg

PL-4083/I
Furadeira - 3/8"

Mandril..............3/8"
Rotação livre..........1.800  rpm
Consumo de ar........6 pcm

Encaixe quadrado........1"
Capacidade de parafuso...M 45
Torque máximo ..........245 kgf
Rotação livre............4.000 rpm
Consumo de ar ..........10 pcm
Peso...................11,5 kg
Mecanismo de impacto....Pinless hammer
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Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

HÁ MAIS DE 30 ANOS, LIDER EM SEU SEGMENTO.

LINHA PNEUMÁTICA

PL-1665/I
Chave de Impacto  - 1"

PL-8225/I
Chave de Impacto 
Pneumática - 1/2" - Mini

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

Encaixe quadrado........ 1/2"
Torque máximo ..........55 kgf
Rotação livre............7.000 rpm
Consumo de ar ..........4 pcm
Peso...................1,6 kg
Mecanismo de impacto....Twin Hammer

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES54



PL-2073/I
Serra Tico- Tico

PL-0225/I 
Chave Catraca - 1/2"

Encaixe quadrado........1/2"
Torque máximo ..........7 kgf
Capacidade de parafuso...M 13
Rotação livre............160 rpm
Consumo de ar ..........4 pcm
Peso...................1,2 kg

Capacidade em aço.......1,6 mm
Capacidade em alumínio...2,0 mm
Curso por minuto.........10.000 rpm
Consumo de ar ..........4 pcm
Peso...................0,65 kg

Realiza corte simples, curvas, Em ângulo e contornos

PL-1512/I
Lixadeira Roto Orbital

PL-5011B/I
Esmerilhadeira

Diâmetro da sapa de velcro...5"
Rotação livre...............12.000 rpm
Sistema de aspiração........SIM
Consumo de ar.............8 pcm
Movimento ................random

Capacidade disco desbaste .4 ½”  - 5"
Rotação livre.............10.900 rpm
Consumo de ar...........6 pcm
Peso ...................2 kg

PL-3502K/I
Martelete  

PL-8011/I
Retífica Reta- 1/2"

Curso do pistão.............66 mm
Diâmetro do furo............3/4"
Impactos por minuto.........3.500 bpm
Consumo de ar.............5,1 pcm
Peso.....................1,44 kg

Rotação livre...............25.000 rpm
Consumo de ar.............3 pcm
Peso.....................0,45 kg

Conexão de entrada e saída.......  1/2"
• Elemento filtrante 30 microms.

Conexão de entrada e saída....3/8"
• Elemento filtrante 30 microms.

AFRL-802
Conjunto de filtro, regulador e 
lubrificador- 3/8"

AFRL-801
Conjunto de filtro, regulador e 
lubrificador- 1/2"

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

HÁ MAIS DE 30 ANOS, LIDER EM SEU SEGMENTO.
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LINHA PNEUMÁTICA

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 
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LINHA CARREGADORES DE BATERIA

HÁ MAIS DE 30 ANOS, LIDER EM SEU SEGMENTO.

CBD 650

CBA 300

CBA 400 CBAS 450

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 
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CBA 600

4 Posições de Regulagem 4 Posições de Regulagem

CBA 800

6 Posições de Regulagem

CBF-1000 CBA-1000

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. Garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

Carregador de bateria flutuante – 12 e 24 VDC.

Por ser flutuante este carregador pode ficar ligado na bateria por prazo indeterminado, pois repõe 
a carga da bateria conforme a necessidade.Quando a carga da bateria está completa desliga 
automaticamente, portanto não envia nenhuma carga mesmo continuando conectado.

Voltagem – 220 V;
Regulagem de 2, 5 e 10 A para 
bateria de 12 VDC;
Regulagem de 5 e 10 A para 
bateria de 24 VDC;
Proteção de sobrecarga;
Proteção de inversão de 
polaridade e curto.

COM TEMPORIZADOR;
REGULADOR DE VOLTAGEM;
Voltagem de carga 12/24V;
Corrente de carga 100/65 A;
Protetor térmico;
Proteção de inversão de 
polaridade e curto;
Start auxiliar de partida 550 A;
Voltagem 220V.

6 Posições de Regulagem

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES2 www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES 3www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES4
* Foto ilustrativa, as características do produto podem sofrer alterações sem prévio aviso.
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LINHA SOLDA

HÁ MAIS DE 30 ANOS, LIDER EM SEU SEGMENTO.

MIG 150
Máquina de solda sem gás

MIG 210 FLEX 
Máquina de solda com ou sem gás

MIG 260 FLEX
Máquina de solda com ou sem gás

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 
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8 Regulagem de Potência

6 Regulagem de Potência

Tocha com cabo de 2,20 metros;

8 Regulagem de Potência

www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES 2www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES 4
* Foto ilustrativa, as características do produto podem sofrer alterações sem prévio aviso.
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LINHA SOLDA

HÁ MAIS DE 28 ANOS, LIDER EM SEU SEGMENTO.

ARAME REVESTIDO
PARA SOLDA SEM GÁS DE 0,8MM.

1Kg.

• Corte de chapa 3,5/4mm;
• Turbo ventilação;
• Amperagem 40A;
• Modelo 220V.
• 3,8 metros cabo.

Inclui acessórios: 
Filtro regulador de pressão completo, alça de ombro 
para transporte Máscara e escova de aço.

CUT 40 
CORTE PLASMA 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

• Solda inox (TIG)
• Controle automático;
• Auto desempenho;
• Leve e compacta;
• Fácil operação;
• 3,8 metros cabo.

Inclui acessórios: 
Alça de ombro para transporte, máscara,  escova de aço, 
03 bicos de cerâmica e 02 bicos de contato sobressalentes.

TIG MMA 250 
INVERSORA

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação e assistência técnica permanente. 

• Tocha com cabo de 2,20 metros;
• Conector EURO;
• Turbo ventilação;
• Proteção térmica;
• Trifásica – 380 VAC;
• Regulagem de velocidade do arame;
• Regulagem de tempo da solda e entre solda;

8 Regulagem de Potência

www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES2 www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES3 www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES4
* Foto ilustrativa, as características do produto podem sofrer alterações sem prévio aviso.

www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES

5Kg.

Nota: Acima de 4mm separa o material.
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CHAVES DE FENDA - PHILIPS/TORX/PZ

PH06101-13 PH06400-9M

CHAVES DE APERTO - ESTRELA/FIXA/COMBINADA

HÁ MAIS DE 30 ANOS, LIDER EM SEU SEGMENTO.

www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES

PH16007M / 16018M PH160148MB

PH16507M PH16606M / 16607M / 16610M / 16612M / 16626M

PH16651MB PH166319MH / 166328MH

6 www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES2 www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES4
* Foto ilustrativa, as características do produto podem sofrer alterações sem prévio aviso.
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CATÁLOGO FERRAMENTAS
HÁ MAIS DE 30 ANOS, LIDER EM SEU SEGMENTO.

www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES

CHAVES HEXAGONAL/TORX

PH16745-8T PH16764-29M / PH16764-7M / PH16765-97M

ALICATES

PH16854B

SOQUETES - ESTRIADOS/SEXTAVADOS/TORX/HEXAGONAL/MULTIDENTADA E ACESÓRIOS

PH4601M / 4602M / 4608M / 4608M1 / 4608M2 / 4610M / 4610M1

PH4601-2M / 4608-2M / 4608-2M1

7
www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES

* Foto ilustrativa, as características do produto podem sofrer alterações sem prévio aviso.
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HÁ MAIS DE 30 ANOS, LIDER EM SEU SEGMENTO.

www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES

PH4608-2M1B

PH4604M / 4609M / 4604MD

PH4604-2M / 4604-2MD / 4609-2M

PH4602MD / 4608MD / 4608M1D / 4608M2D / 4610MD PH4608-2M1D

8
www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES 2
www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES 4

* Foto ilustrativa, as características do produto podem sofrer alterações sem prévio aviso.
www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES 6
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HÁ MAIS DE 30 ANOS, LIDER EM SEU SEGMENTO.

www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES

PH46134D / 46139D

PH46144D

PH46024-4 / PH46026-4 / PH46028-4

9www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES 3www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES
* Foto ilustrativa, as características do produto podem sofrer alterações sem prévio aviso.
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HÁ MAIS DE 30 ANOS, LIDER EM SEU SEGMENTO.

www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES

PH46024H-9

PH46025-49 PH46025-9

PH46025-8C

PH46410-9C

PH46098-2

10 www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES2 www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES4
* Foto ilustrativa, as características do produto podem sofrer alterações sem prévio aviso.
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HÁ MAIS DE 30 ANOS, LIDER EM SEU SEGMENTO.

www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES

PH03623TPH4619M

PH4624M

PH46026-48PH4609ET

11www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES 3www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES
* Foto ilustrativa, as características do produto podem sofrer alterações sem prévio aviso.
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HÁ MAIS DE 30 ANOS, LIDER EM SEU SEGMENTO.

www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES

PH34351-7M PH4606-8

PH46335-6 PHTT-53

PH4844-10 / 4844-15 / 4844-18

ACESSÓRIOS

PH4863-10 / 4863-15 / 4863-18

12 www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES2 www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES4
* Foto ilustrativa, as características do produto podem sofrer alterações sem prévio aviso.

www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES6 www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES8 www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES10 www.planatc.com.brVISITE NOSSO SITE PARA MAIORES DETALHES 65



ACRE
Seletron Serv Eletro Eletonicos Com Ltda Me

Bairro: Estação Experimental. Cidade: Rio Branco - AC 
CEP: 69.912-000
Fone: 68) 3226-2778 – 9995-9570
E-mail: seletron_ltda@yahoo.com.br

BAHIA
Metal Maq - Daniel Andrade da Silva - ME

Bairro: Barreiras. Cidade: Salvador - BA
CEP: 41195-001
Fone: (71) 3385-8105
E-mail: metalmaq.andrade@gmail.com 

CEARÁ
MOTEC - Antonio Marciano Furtado de Oliveira 
Endereço : Av. Bernardo Manoel, 7342  
Bairro : Serrinha. Cidade : Fortaleza - CE   
CEP : 60741-600
Fone : (85) 3110-1070 / (85) 98622-7810 / (85) 99944-3520 
E-mail : marcianomotos8585@hotmail.com  

AUTOTEC - Frâncico Barros Filho 
Endereço: Rua 218, 380
Bairro: Conjunto Ceará. Cidade: Fortaleza - CE 
CEP: 60530-380
Fone: (85) 3294-3279 / 8783-2502 / 9685-9455
E-mail: autotec.assistecnia.aut@gmail.com  

DISTRITO FEDERAL 
Servsolda Comercial e Assistência Tecnica Ltda Me

Lote 05 – Loja 02
Bairro : Guara. Cidade: Brasilia - DF 
CEP : 71.215 – 226 
Fone : (61) 3234-6622 / 3032-6646.  
E-mail : contato@servsolda.com.br

Endereço: 12 Chácaras 153/1

CEP: 72130-610
Fone: (61) 3354-7699 / 98107-0937 
E-mail: adervaldo.vasco2@ig.com.br

ESPÍRITO SANTO
Falcom Comércio e Serviços de Compressores Ltda Me
Endereço : Rua São Pedro, 101 – Qd 12 – Lote 001

CEP : 71215-226
Fone: (27) 3011-3500 -  99869-9877
E-mail : falcompressores@gmail.com

 L.A Tecnologia Ltda Me
Endereço : Rua Padre Guilherme Porter, 151 – 1º Pavimento
Bairro: Nazareth. Cidade: Vitória - ES
CEP: 29041-250
Fone: (27) 3322-7888 
E-mail: laureano@latecnologia.com.br

GOIÁS

148 Qd 28 Lote 10
Bairro: Setor Leste Vila Nova. Cidade: Goiânia - GO
CEP: 74640-010
Fone: (62) 3261-5075 – 3565-4604
E-mail: barbosaeventura@hotmail.com

ASSISTÊNCIAS TÉCNICAS

RIO DE JANEIRO
JR Eletron Manutenção de Equipamentos
Endereço: Rua Amapá, 455
Bairro: Jd Gramacho. Cidade: Duque de Caxias  - RJ

Fone: (21) 2783-5886 / 96430-3421 / 97029-2858 / 97991-0399 /  

E-mail: jreletronmanutencao@gmail.com

DIRETEC ELETRÔNICA - Odair da Silva de Carvalho Me
Endereço: Rua Catiri, 1090 – casa 101
Bairro: Bangu. Cidade: Rio de Janeiro - RJ 
CEP : 21863-005
Fone: (21) 7760-3894 / 99716-2066 / 98363-5100
E-mail : diretec.eletronica@gmail.com

Jomozeias Carboelétrica Peças Ferramentas e 
Equipamentos Ltda
Endereço: Avenida Brasil, 34460, Loja A
Bairro: Bangu. Cidade: Rio de Janeiro - RJ
CEP: 23095-700
Fone: (21) 2405-3670 / 3072-3719 / 99376-6788 / 982277-7446 
E-mail: jomozeiascarboeletrica@gmail.com

RIO GRANDE DO SUL
ADMW Informática Ltda Me
Endereço: Rua Jaboti, 42 - Sala 203
Bairro: São Jorge. Cidade: Novo Hamburgo - RS
CEP: 93.534-620 
Fone: (51) 3587-5782 -  9603-6223
E-mail: contato@eletronicadigitalnh.com.br

SANTA CATARINA
HR AUTOMOTIVA - Karen Griesang
Endereço: Est Blumenau, S/N–POSTE 108–CX POSTAL 4535

CEP: 89237-970
Fone: (47) 3456-3828  / 99658-4153  

E-mail : hrautomotiva@hotmail.com 

SÃO PAULO
TECPAN - DLS Coelho Assistência Técnica EPP
Endereço: Rua Bom Sucesso, 1314 

CEP: 03.305-000
Fone: (11) 3804-1576 - 3804-1592 – 98966-9227 (Whats).
E-mail: tecpan.assistencia@gmail.com

Phitron Comércio e Serviços Eletrônicos Ltda Me
Endereço: Rua Bráz Di Flora, 9-50 
Bairro: Vila Paraíso. Cidade: Bauru - SP 
CEP: 17.055 – 230 
Fone: (14) 3011-6702 – (14) 3238-8882 - (14) 99714 – 4423 
E-mail: phitron@phitron.com.br

TOPANTEC - Amarildo Donizeth Topan Me
Endereço: Rua João Urias Gomes, 621   sala 02

CEP: 15.077 – 060
Fone: (17) 3238-1376 – (17) 3012-2582 - (17) 98122 – 5078
E-mail: amarildotec@terra.com.br

José Deuzaildes de Oliveira Me
Endereço: Rua T 49, 582
Bairro: Setor Bueno. Cidade: Goiânia - GO 
CEP: 74210-200
Fone: (62) 3251-2461 - 3251-3959
E-mail: astepeequipamentosdt@gmail.com

MATO GROSSO DO SUL
Correa & Cia Ltda Me
Endereço: Avenida Aeroporto, 218
Bairro: Santo Amaro. Cidade: Campo Grande - MS
CEP: 79.112-090
Fone: (67) 99689-4271 / 98128-8582 / 99134-1425 
E-mail: cia.correa@yahoo.com.br

MINAS GERAIS
ELEVAUTO COM. MANUT. DE ELEV. ELETRICO
Endereço: Rua Joaquim Barbosa, 555
Bairro: Amorim. Cidade: Araguari  - MG
CEP: 38446-14
FONE: (34) 3246-3036 / 3242-7879 
E-mail: elevauto@elevauto.com.br

Instrutec Manutenção em Instrumentos de Precisão Ltda
Endereço: Rua Lorca, 297
Bairro: União. Cidade: Belo Horizonte - MG 
CEP:31.170-760
Fone: (31) 3486-7722 - (31) 3466-6206
E-mail: instrutecman@uol.com.br

Ingel Instrumentação Ltda Me
Endereço: Avenida José Faria da Rocha, 1366
Bairro: Eldorado. Cidade: Contagem - MG 
CEP: 32315-040
Fone: (31) 3412-2498 / 3351-4085 / 3040-3411 
E-mail: atendimento@ingel.com.br

PARÁ
Eletromedeiros Serviços e Comércio de Eletronicos Ltda Me
Endereço: Travessa Moema, 1563

CEP: 68742-640
Fone: (91) 99115-6502 / 98765-5250 / 98178-8874 
E-mail: medeiros@eletromedeiros.com.br

PERNAMBUCO
MR ASSISTENCIA -  Com. de Peças e Equip LTDA
Endereço: Av. Armindo Moura, 656 – LOJA 2
Bairro: Piedade. Cidade: Jaboatão dos Guararapes  - PE
CEP: 54400-430.
Fone: (81) 3074-2540 / 99631-8765
E-mail: rodrigo@mrassistencia.com.br

 

PARANÁ
Lorival Martins Vieira Me
Endereço: Travessa Aramis Milarch, 343

CEP: 81.470-170
Fone: (41) 3265-5171 - 99955-1998
E-mail: lmeletronicasun@hotmail.com

Endereço: Est das Barreiras, 429

Bairro: Vila Nova. Cidade: Joinville - SC

Bairro: Setor Habitacional Vicente Pires. Cidade: Brasilia - DF 

GOLD SERVICE MAQUINAS E EQUIP. EIRELI - ME
Endereço: Rua 12, 35
Bairro: Aeroviário. Cidade: Goiânia - GO 
CEP: 74435-190
Fone: (62) 3928-6443
E-mail: goldserviçe.gvn@gmail.com

MATO GROSSO
Delta Equipamentos e Informática LTDA ME
Endereço: Rua La Paz, 437 – SALA A
Bairro: Jd Tropical. Cidade: Cuiabá - MT
CEP: 78065-185
Fone: (65) 3028-4861 / 98403-1470 
E-mail: salomao@matosmt.com.br

AMAZONAS
2R ASSISTENCIA - Roberlan de Oliveira Silva

Bairro: Crespo. Cidade: Manaus - AM
CEP: 69073-280
Fone: (92) 3081-2884 / 99306-5982
E-mail: roberlanlucas@yahoo.com.br 

Endereço: Rua Magalhães Barata, 92

Display Eletro-Eletronica - C H Brito da Silva LTDA - ME    
Endereço: TV Tatajuba, 298

CEP: 68650-000
Fone: (91) 3468-2727 / 98154-7428 / 98033-0438 
E-mail: claudio.brito28@gmail.com

Bairro: Tatajuba. Cidade: Capitão Poço - PA  

RIO GRANDE DO NORTE
Eletro Soluções - George Dennys Macedo de Oliveira - ME
Endereço: Avenida Bernardo Vieira, 2601
Bairro: Alecrim. Cidade: Natal - RN
CEP: 59032-445
Fone: (84) 3213-3892 / 98702-0628 
E-mail: eletrosolucoes@yahoo.com.br

Eletro Mazio Peças e Serviços LTDA - ME
Endereço: Av Presidente Dutra, 282
Bairro: Alto de So Manoel. Cidade: Mossoró - RN
CEP: 59631-000  
Fone: (84) 3316-1486 
E-mail: eletromazio@hotmail.com

DIAS MANUTENÇÃO
Endereço: João Martins Coelho, n°995

CEP: 17512-310
Fone: (14) 3481-7583 / 99678-3874
E-mail: diasmanutencoesgerais@gmail.com

Bairro: Jd. Santa Antonieta II. Cidade: Marília - SP 

Teckmulti - Clelton dos Reis - ME 
Endereço: Rua Roma, 252 - LOJA
Bairro: Pq Recreio. Cidade: Contagem - MG
CEP: 32110-280
FONE: (31) 3354-5776 / 98557-5359
E-mail: teckmulti@hotmail.com

Atual Importação e Distribuição LTDA
Endereço: Av José Faria da Rocha, 911 - A
Bairro: Eldorado. Cidade: Contagem - MG
CEP: 32315-040
FONE: (31) 2564-4006
E-mail: atual@atualferramentas.com.br

35*18*66032 / 55*44468*3  

Claudemyr Sousa

Endereço: Estrada do Realengo, 573 – sobrado 202
Bairro: Padre Miguel. Cidade: Rio de Janeiro - RJ
CEP: 21715-331
Fone: (21) 3335-9250 / 97674-7535 / 99716-2065 
E-mail: claudemyrsousa@gmail.com

CREMASCO MANUTENÇÃO
Endereço: Av. Guarani, N° 58 – sala 01

CEP: 13100-211
Fone: : (19) 3043-9080 / 99255-1331 / 99642-1636
E-mail: cremasco.manutecao@hotmail.com

Bairro: Jd. Guarani. Cidade: Campinas - SP 

Oficina do Calibrador - André Boscolo - ME 
Endereço: Rua José Roberto Moncayo, 303

CEP: 18016-585
Fone: (15) 99794-2241 / 7836-6563 - 987*3443
E-mail: oficinacalibrador@hotmail.com

Bairro: Jd. Gonçalves. Cidade: Sorocaba - SP 

Fotos ilustrativas, as características e cores dos produtos poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
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