Wymiana stany na nowy model
Kts 960 Zadzwoń zapytaj !
0 684 400 962

KTS 960 – ZESTAW DO DIAGNOSTYKI BEZPRZEWODOWEJ (DCU 220 I KTS 560)
Nowe moduły diagnostyczne KTS 560 bazują na aplikacji Bosch ESI[tronic] 2.0. Obsługują nie tylko wszystkie
popularne transmisje danych, ale również przyszłościowe, oparte na sieci Ethernet. Ponadto istnieje
możliwość równoległego obsługiwania kilku interfejsów i w ten sposób wykorzystywania portali producentów
pojazdów do diagnostyki oraz do reprogramowania według Euro 5/6.
Podstawowe zalety DCU 220
▶ Łatwe przełączanie między tabletem i notebookiem
▶ Mocny procesor Inter Core i5 4200U oraz dysk twardy SSD o pojemności 256
GB pozwalają na szybkie wykonywanie procedur diagnostycznych
▶ Dostępny również w zestawie z KTS 560/590, FSA 500 i KTS Truck
▶ System operacyjny Windows umożliwia łatwą integrację z istniejącymi
procedurami obsługi
▶ Połączenie dwóch identycznych litowo-jonowych akumulatorów pozwalające znacznie wydłużyć czas pracy
Cechy szczególne KTS 560
 Praca na bazie ESI 2.0 - podobnie jak dotychczasowa generacja KTS (począwszy od wersji update 2016/2)
 Wysokiej wydajności Bluetooth klasy 1 do bezprzewodowej łączności z PC
 USB 2.0 jako interfejs do przewodowej łączności z PC
 Współpracują z kablami „Easy connect” i innymi adapterami Bosch
 Udoskonalona technika pomiarowa do wspomagania wykonania diagnozy
 Zintegrowane interfejsy nowych aut – dostosowane do rozwiązań stosowanych w przyszłości
 Obsługują nowy interfejs bazujący na Ethernet
DoIP = Diagnoza poprzez IP (IP = Internet Protocol)
Pierwszy produkt z taką funkcją na niezależnym aftermarkecie
 Możliwa równoległa lub jednoczesna diagnostyka: szybka komunikacja między różnymi ECU w tym samym
czasie poprzez różne kanały komunikacji
Spełnia wymagania dla diagnozy OE
Pełne wsparcie dla programowania Euro 5/6 Pass-through
Szybki przegląd systemów
Szybki odczyt wartości rzeczywistych
 Oznaczenie pracy systemu / status fazy komunikacji pokazywany przez lampki LED na obudowie
 Ochrona przed brudem i wodą IP53
 Udoskonalona technika pomiarowa:
KTS 560
- Szersze pasmo pomiaru multimetrem: z 50 kHz do 100 kHz

Katalogowa cena urządzenia wynosi:
22.900,- PLN netto
Nr katalogowy:
0 684 400 962
Cena nie obejmuje oprogramowania ESI[tronic]
Zamówienie oprogramowania do urządzenia wraz z aktualnymi cenami – patrz: UMOWA ABONAMENT NA
OPROGRAMOWANIE BOSCH ESI
Alwi L.Wieja 43-300 Bielsko Biała ul.Stefana Batorego 27 www.alwi.pl
Zapraszamy szkolena części samochodowe rabaty 36% rabat na wyposażenie 10% rabat na oprogramowanie 10% zapraszamy
338116486 /338116769 / 692287183 / 693287740 biuro@automajster.pl serwis@alwi.pl
Wyposażenie pracowni diesla www.krugerQ.com lub www.automajster.pl szkolenia technologie innowacje

