
De MAHLE PMU 400 is een 
deeltjesteller voor de APK die 
gebaseerd is op CPC meet-
techniek. Deze techniek heeft 
zich al jarenlang bewezen als 
een robuust, betrouwbaar en 
zuivere meetmethode.

De meetkamer van de PMU 
400 heeft slechts 0,5% 
van de uitlaatgassen nodig 
om tot een zeer nauwkeurig 
resultaat te komen. Hierdoor 
blijft de unit schoon en goed 
werken.

De PMU 400 is dusdanig 
gemaakt dat tussentijds
onderhoud niet nodig is. 
Alleen jaarlijkse kalibratie en 
de standaard onderhouds-
beurt volstaat voor een heel 
jaar probleemloos keuren.

De deeltjesteller die écht klaar is voor vandaag én morgen

mahle  pmu  400

deeltjesteller

www.cbx-nederland.nl
0345 - 580.670

verkoop@cbx-nederland.nl
Type- en drukfouten voorbehouden
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MAHLE is een van de meest
bekende namen als het gaat om
kwaliteit. Ook met de PMU 400
heeft MAHLE niet gekozen voor
de goedkoopste techniek, maar
juist voor de beste techniek.

Waarom? Omdat het belangrijk
is dat u een apparaat aanschaft
dat zeker weten geschikt is voor 
de meting van nog lagere uitstoot van 
EURO VII en benzine, zodat u niet na 
enkele jaren weer moet investeren. 
Daarnaast is het erg belangrijk dat het 
apparaat zo goed werkt dat je er altijd 
van uit kan gaan dat deze altijd goed 
meet, en niet onverwachts voor 
verassingen komt te staan.

Tussentijds onderhoud is dus
bij deze CPC deeltjesteller niet
nodig, terwijl je gegarandeerd
bent van de zuiverste meting.
De  MAHLE PMU 400 blijft altijd 
schoon, waarmee stilstand van de APK 
wordt voorkomen. Daarbij weet je 
100% zeker dat je een auto nooit
onterecht zal afkeuren en bij de
buurman wel wordt goedgekeurd.

Wanneer de APK emissie eisen 
scherper worden hoef je met de 
PMU 400 niet weer te investeren 
in upgrading van je huidige unit of
zelfs een heel nieuwe techniek. 
Deze deeltjesteller op basis van 
CPC techniek is namelijk nu al 
klaar is voor het correct meten
van de nieuwste voertuigen.

Nu al geschikt voor scherpere eisen

Geen vervuiling van de meetbank

Bewezen en betouwbare CPC techniek

100% zekerheid op juiste meting

EIGENSCHAPPEN

eigenschappen

Meetmethode CPC

Meetnauwkeurigheid <10% afwijking

Meetbereik 0 – 5.000.000 #/cm3

Geschikt voor EURO V, VI, VII en benzine

Lengte sondeslang 3,5 meter

Responsietijd <15 seconden

Aflezing Eigen display en optioneel via Bluetooth

zuiver

toekomst

Deeltjes worden echt geteld, 
niet geschat. Dat betekent dat 
de meting altijd 100% klopt

Deze zuivere meetmethode is 
niet alleen klaar voor de eisen 
van vandaag, maar is nu al ge-
schikt voor scherpere eisen
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