
AVL PROBIKE 420 
ADAPTADOR DA SONDA DE GASES PARA MOTOS 

SOLUÇÕES FUTURAS PARA HOJE 

 
 

AVL DiTEST – Experiência universal com os equipamentos e acessórios mais actualizados do mercado! 

 
AVL PROBIKE 420 
Referência: VM-420-PROBIKE-TYP-DE-01 

 
 

■ Adaptador AVL DiTEST patenteado para sonda de gases de escape para medições de escape e diagnóstico nos motociclos 
de 2 e 4 tempos, triciclos e quads nos quais é impossível introduzir a sonda no tubo de escape a uma profundidade superior a 
30 cm evitando assim a diluição pelo ar falso que se gera ao medir os gases de escape dos motociclos. 

■ Adaptador único e universal com cone multifuncional, abrangendo mais de 85% dos casos 

■ Amostras de gases não influenciadas pela diluição e contrapressão 

■ Utilização confortável na mão ou para fixar ao suporte 

■ Materiais resistentes às concentrações de gases e temperaturas associadas 

■ Optimizado para motos a partir de EURO 3 (controlo Lambda = 1) 

■ Compatível com outras marcas de sondas de gases de escape 

■ Para usar com o suporte AVL ProBike 420 

 
 
 
 
 



AVL PROBIKE 220 
O SISTEMA DE FILTRAGEM PARA 2 TEMPOS 

Rua João Lino, Lote 1-O, 2830-222 Barreiro, PORTUGAL 

Tel. +351 212 940 793, Fax +351 212 940 795, iberequipe@iberequipe.com,  

www.iberequipe.com 

 
 

Um novo capitulo na análise de emissões nos motociclos – para uma confiança ainda maior. 
 

 
AVL PROBIKE 220 
Referência: VM-220-2TAKT-TYP-DE-01 

 

 

■ Sistema de filtragem para 2-tempos para uma separação segura dos resíduos de óleo e combustível da combustão 

■ Incluindo acoplamentos rápidos para uma integração simples nas sondas de gases existentes (também para outras marcas) 

■ Manutenção e limpeza muito fácil e sem custos 

■ Montagem "plug and play" no suporte AVL ProBike 420 

 

 
ACESSÓRIOS 
Suporte estático AVL ProBike 420 para manter todos os 

componentes do sistema ProBike  

Referência: VM-420-STAND-TYP-DE-01 

i     mais informações sobre acessórios e opções em www.iberequipe.com  


