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Endringer rundt årlig kontroll (kalibrering) av PKK-utstyr
fra og med 8. juni 2015 gjelder det nye innskjerpede regler for gjennomføring av pKK. fra og med 1. juli 2015 gjelder 
også nye og strengere krav til den årlige kontrollen/kalibreringen av verkstedutstyret som kontrollorganene benytter i 
utførelsen av kontrollene.  

Den store endringen er at utstyret, som f.eks. bremseprøver, lydmåler, avgassmålere etc. skal kalibreres etter stan-
dard iso 17025. i praksis betyr det en strengere kalibrering der marginene for å få godkjent utstyret, krymper i 
forhold til tidligere. 

Dette vil kunne føre til at pKK-utstyret verkstedene benytter, i større grad enn før ikke passerer kalibrering og dermed 
blir underkjent. avgassmålere med eksempelvis 10–12 års drift ligger i faresonen. Verkstedet som har behandlet av-
gassutstyret sitt som et presisjonsinstrument og har fulgt anbefalt vedlikehold, tjener normalt sett noen års levetid på 
det. men det bør ikke komme som en overraskelse dersom en aldrende avgassmåler ikke passerer en iso 17025-kali-
brering og blir underkjent. 
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Prisene gjelder t.o.m 30.10.15 eller så langt beholdningen rekker. Alle priser er eks. mva. og frakt.

AutoMateriell tilbyr deg finansiering 
– dette gir mange fordeler
• enkelt og oversiktlig. forsikring kan inkluderes
• Bedriften får bruksretten til utstyret, mens vi har eiendomsretten
• utgiftsføringen av leiebeløpet gir skattefordeler i forhold til vanlig avskrivning
• frigjør bedriftens kapital
• Gir økt fleksibilitet og forenkler bytte til nytt utstyr
Ved leieperiodens slutt er det tre muligheter: Forlenge avtalen, kjøpe utstyret eller levere utstyret tilbake. Vi søker leiefinansiering for deg. Ved innvilget finansiering 
har vi leieavtalen klar i løpet av 1-2 dager. Alle priseksempler på leie i  denne kampanjen er basert på 5 års leasingavtale, med kr 0,- forskuddsbetaling, 0,- i etablerings-
gebyr, kr 75,- i faktureringsgebyr og forutsetter kredittgodkjenning. AS AutoMateriell Finans, et samarbeid med IKANO Bank.

Kr 24.740,-
TEXA Gasbox
(TeX GasBoX)
TeXa Gasbox er en 4-gassmåler for biler med 
bensinmotor og brukes i forbindelse med pKK 
eller feilsøking. leveres med tralle, Bluetooth-
kommunikasjon, pC-software, batterilader og 
måleprobe. software oppdateres ved endrede 
krav fra myndighetene.
Leasing kr 499 ,-/mnd

Kr 22.240,-
TEXA Opabox
(TeX opaBoX)
TeXa opabox er en røykmåler for biler med 
dieselmotor som brukes i forbindelse med pKK. 
leveres med tralle, Bluetooth-kommunikasjon, 
pC-software, batterilader og måleprobe. 
software oppdateres ved endrede krav fra 
myndighetene.
Leasing kr 448,-/mnd

Kr 48.150,-
TEXA avgasspakke
(TeX aVGasspaKKe)
Vi anbefaler pakkeløsningen med Gasbox, 
opabox og ladestasjon. alt på ett sted og alltid 
med strøm!
Leasing kr 970,-/mnd

Kr 8.640,-
TEXA Gas Mobile
(TeX Gas moBile). 
Trådløs skjerm og betjeningspanel for TeXa 
opabox og TeXa Gasbox. Trådløs overføring 
av måledata. innebygget skriver. leveres med 
brakett for montering på håndtaket til tralla.
Leasing kr 174 ,-/mnd

TEXA avgassmålere
TeXa avgassmålere er helt kabelløse med internt batteri, trådløs overføring av måledata, oljetemperatur og turtall via Bluetooth til verkstedets pC 
eller TeXa Gas mobile display. avgassmålerne har teleskophåndtak og tralle med hjul for 100% mobilitet. avgassmålerne kan leveres hver for seg 
eller sammen med ladestasjon.

Anbefalt tilleggsutstyr
Vi anbefaler å komplettere med TeXa Gas mobile visningsdisplay/betjeningspan-
el slik at målingene kan utføres uten pC.
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