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ATF e Soluções para Lubrificantes
CM 100, CM 102 e CM 102 Plus, a linha de equipamentos para e
troca de fluído de ATF escolhida pelos grandes fabricantes e
pelos clientes pelo mundo...

Soluções rentáveis
Uma gama de oferta de produtos que oferecem rentabilidade
imediata, como a  Recicladoras de Ar condicionado AIR 093 e
RCC 6S
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Sobre a Marca
Conheça um pouco sobre a Tektino e seus desenvolvimentos
pelo Brasil e pelo mundo. 
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SOFTWARE  EM PORTUGUÊS

SENSORES DE CARGA

IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA
 DO FLUXO DE FLUÍDO

DRENO ELETRÔNICO

Com um acabamento em aço e um software de gerenciamento de alta precisão, a CM-100 realiza o processo

de troca de fluído através de um menu intuitivo de fácil opera, conexão de engate rápido, processo de

esvaziamento de reservatórios com controle eletrônico e displays para visualização do processo de troca,

garantindo ao reparado total controle sobre o processo de troca.

Acompanha kit de adaptadores padrão e conjunto opcional para frota circulante no Brasil

Simples e robusta, a CM-100 foi desenvolvida para realizar a troca de fluído de transmião automática, CVT e

dupla embreagem úmida de forma rápida e prática.

AUMENTE SEU FATURAMENTE COM BAIXO INVESTIMENTO!

CM-100

MANÔMETRO DE  PRESSÃO



A Forta Tech possui um departamento de
engenharia que desenvolve continuamente os

adaptadores para o mercado brasileiro. Somos
reconhecidos como a empresa que possui mais

adaptadores úteis ou tropicalizados para o
Brasil. Isso significa que garantimos mais

faturamento para nossos clientes, evitando que
os veículos que chegam para um serviço na

oficina sejam dispensados.

Abaixo, listamos as conexões inclusas na compra do
equipamento e disponibilizamos em outro catálogo

todos os adaptadores que desenvolvemos até o
momento e que são opcionais

TÃO IMPORTANTE QUANTO O EQUIPAMENTO, SÃO OS ADAPTADORES!

CONECTORES INCLUSOS NO EQUIPAMENTO

VERIFIQUE O CATÁLOGO DE ADAPTADORES OPCIONAIS
Fiat Toro, Jeep Renegade, Volkswagen Amarok, Volkswagen e Audi DSG, Toyota Corolla CVT e muito mais...



UMA NOVA FONTE DE RECEITA PARA SUA OFICINA!

CM-102
A CM-102 é um equipamento especializado para troca e limpeza do sistema de transmissão automática,

sendo a máquina pioneira no mercado brasileiro e o produto mais desejados das oficinas.

Robusta e eficiente, o conjunto de software e automações no sistema hidráulico , permitem que ela realize

a troca de 99% do fluído ATF, tornado o produto confiável e preciso. Possui paínel de LCD, manômetro

para medição de pressão e displays para visualização do processo de troca de fluído.

Os procedimentos são aplicados para troca do fluído em transmissões automáticas, CVT e dupla
embreagem úmidas.



Os procedimentos são aplicados para troca do fluído em transmissões automáticas, CVT e dupla embreagem
úmidas.

Equipada com medidores de alta precisão, impressora para emissão de relatório, sistema de aquecimento de

fluído para atender veículos com válvula termostática, transformam a CM 102 PLUS o equipamento de troca

e limpeza de fluído ATF mais avançado do mercado.

A CM-102 Plus é um equipamento especializado no processo de limpeza e troca de fluído ATF. Reconhecida

por sua excelente performance e simplicidade de operação e manutenção. 

UMA NOVA TÉCNOLOGIA, PARA NOVAS TENDÊNCIAS!
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A Forta Tech possui um departamento de
engenharia que desenvolve continuamente os

adaptadores para o mercado brasileiro. Somos
reconhecidos como a empresa que possui mais

adaptadores úteis ou tropicalizados para o
Brasil. Isso significa que garantimos mais

faturamento para nossos clientes, evitando que
os veículos que chegam para um serviço na

oficina sejam dispensados.

Abaixo, listamos as conexões inclusas na compra do
equipamento e disponibilizamos em outro catálogo

todos os adaptadores que desenvolvemos até o
momento e que são opcionais

TÃO IMPORTANTE QUANTO O EQUIPAMENTO, SÃO OS ADAPTADORES!

CONECTORES INCLUSOS NO EQUIPAMENTO

VERIFIQUE O CATÁLOGO DE ADAPTADORES OPCIONAIS
Fiat Toro, Jeep Renegade, Volkswagen Amarok, Volkswagen e Audi DSG, Toyota Corolla CVT e muito mais...
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BANCO DE DADOS
INCLUSO

TELA TOUCH SCREEN 7"
SISTEMA ANDROID

A TEMPERATURA AUMENTOU E SEU FATURAMENTO AINDA NÃO? FATURE MAIS COM AIR 093

AIR093
A melhor solução para recarga do gás refrigerante R134a, a 

 Tektino AIR 093 alinha tecnologia de ponta com robustez.

Seu design único faz com que a AIR 093 se destaque dentro

da oficina. Esta estação de ar condicionado realiza os

procedimentos de recuperação do gás refrigerante, vácuo,

carga de óleo e carga de gás totalmente automática.

O processo se torna mais fácil com o auxilio do banco de

dados embutido, tendo as informações da quantidade de

gás utilizado para cada veículo.

A cada 4 anos, certamente mais de 40% do gás na
tubulação do veículo é perdido devido ao stress dos tubos
e componentes no simples trajeto diário dos veículos.
Restabelecer o nível correto de gás no sistema é o objetivo
da AIR 093.

Características Técnicas

Alimentação: 220VAC ou 110VAC; Capacidade Compressor: 3/8 HP; Capacidade da bomba de vácuo:
60L/min; Reservatório de óleo: 400ml; Velocidade de carga: 1Kg/min; Capacidade filtro secador: 600ml;
Precisão sensor de peso cilindro interno: ± 10g; Precisão sensor de peso reservatório de óleo: ± 3g; Tanque
interno: 10Kg; Pressão máxima de trabalho: 20bar; Tela Touch Screen: 7" com sistema Android.

PROCESSO AUTOMÁTICO



Alimentação: 220VAC ou 110VAC; Capacidade Compressor: 3/8 HP; Capacidade da bomba de vácuo:
60L/min; Reservatório de óleo usado: 400ml; Velocidade de carga: 2Kg/min; Precisão sensor de peso
cilindro interno: ± 10g; Precisão sensor de peso reservatório de óleo: ± 3g; Tanque interno: 10Kg; Pressão
máxima de trabalho: 20bar; Tela (display): 4.3 ", TFT full color

O RCC-6S é uma opção ideal para oficinas que querem iniciar no seguimento de serviços para ar

condicionado. Com um menor custo, a RCC-6S tem uma construção robusta e com características de

equipamentos premium,  como display LCD colorido, banco de dados para consulta de quantidade de líquido

refrigerante, reservatório de óleo novo e usado e executa ao funções de forma automática . O design

exclusivo facilita o acesso ao reservatório do produto, tendo  manutenção fácil e econômica, e atualização

via porta USB.

Características Técnicas

NÃO PERCA FATURAMENTO! OFERTE UM NOVO SERVIÇO AO SEU CLIENTE!

BANCO DE DADOS

PROCESSO
 AUTOMÁTICO

COMPATÍVEL 
R134A

CARROS DE PASSEIOS,
PICK UP E VANS

10 KG



 
+55 11 4380-3366

Endereço: Alameda Terracota, 185, Edificio Park, Conjunto 1513/1514. 
Ceramica, São Caetano do Sul, SP. Cep: 09531-190

 Email: comercial3.tech@grupoforta.com.br

www.tektinobrasil.com


