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HaynesPro WorkshopData™ Car
Listă de prețuri 2021

MODULE/SUBIECTE

Date de identi� care

Mentenanţă

Date de reglare

Lubri� anţi și lichide

Rechemări

Manuale de reparaţie

Timpi de reparaţie

Scheme tehnice

VESA™ MK II (Diagnoză ghidată)

Siguranţe fuzibile și relee

Scheme cablaj asistenţă

Buletine tehnice de service (SmartFIX™)

Soluţii și sfaturi veri� cate (SmartCASE™)

Rechemări

 Preţ lunar: € --,-

 Preţ lunar: € --,-

  Preţ lunar: € --,-



HaynesPro WorkshopData™ Car

20
21

04
09

 G
rp

.0

MODULE/SUBIECTE/CARACTERISTICI

SUBIECTE CARACTERISTICI

Date de 
identi� care

• Locațiile plăcuţelor cu seria de șasiu și de 
identi� care

• Decodi� cator VIN

• Coduri echipament

Mentenanţă • Puncte de împământare

• Programe de întreţinere (bazate pe datele OEM)

• Fișe de sarcini tipăribile

• Legături inteligente la datele relevante

• Link-uri către piese generice

• Lucrări complementare

• Servicii suplimentare

• Timpi de servisare

• Resetarea indicatorului de service

• Proceduri pentru vehicule electrice și hibride

• Sistem de monitorizare a presiunii pneurilor

• Privire de ansamblu asupra intervalelor de schimb 
ale consumabilelor

Date de reglare • Amplasare curea de transmisie auxiliară

• Setări geometrie roţi

• Date ale emisiilor

• Dimensiune și presiune în pneuri

• Valori cuplu de strângere

• Conectori de service al aerului condiţionat

• Capacităţi

• Locaţia acumulatorului

• Locaţia � ltrului de praf și polen

Lubri� anţi și 
lichide

• Calităţi și viscozităţi

• Localizare bușon cutie de viteze

SUBIECTE CARACTERISTICI

Rechemări • Acțiuni de rechemare pentru siguranță emise de 
producătorii originali ai echipamentelor

Manuale de 
reparaţie

• Curea de distribuţie: demontare/montare

• Lanţ de distribuţie: demontare/montare

• Curea de transmisie auxiliară: demontare/
montare

• Ambreiaj: demontare/montare

• Transmisie manuală: demontare/montare

• Sistem de răcire: golire/umplere

• Motor: demontare/montare

• Acumulator: proceduri de deconectare/
reconectare

• Veri� carea nivelului de � uid de transmisie (semi-) 
automată și golire/umplere

• Turbocompresor: demontare/montare

• Suspensie cu reglaj de nivel: regim pentru 
ridicarea pe cric

• Proceduri de servisare frâna electronică de 
parcare(EPB)

• Calibrare ADAS

• Sisteme telematice: înlocuire baterie secundară 
pentru cazuri de urgenţă

• Ornament ușă: demontare/montare

•  ... și multe altele!

Timpi de 
reparaţie

• Însumare inteligentă a timpilor operaţiunilor 
selectate

• Timpi speci� ci și generici

• Lucrare complementară

• Link-uri către piese generice

• Coduri piese de prim montaj

Scheme tehnice • Valori cuplu de strângere

• Link-uri către piese generice
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MODULE/SUBIECTE/CARACTERISTICI

SUBIECTE CARACTERISTICI

Siguranţe 
fuzibile și 
relee

• Localizare cutii de siguranţe fuzibile și relee

• Privire de ansamblu siguranţe fuzibile și relee

VESA™ MK 
II (Diagnoză 
ghidată)

• Scheme de cablaj pentru managementul 
motorului, transmisie, ABS/ESP, servodirecţie, 
frână de parcare și încălzire, ventilație și 
climatizare (IVC)

• Informaţii și localizare componente

• Coduri de eroare (fabricant și EOBD)

• Asistent de diagnosticare

• Localizarea punctelor de masă

• Localizarea unităților de comandă

• Link de la codul de eroare la modulul Smart

Scheme 
cablaj 
asistenţă

• Scheme de cablaj care acoperă de ex. 
închiderea centralizată, geamurile electrice, 
airbag-urile, luminile exterioare, pornirea/
încărcarea, grupul de instrumente, asistenţa 
la parcare, claxoanele și sistemele de spălare/
ștergere

• Funcție de panoramare și zoom

• Link la locaţia componentelor

SUBIECTE CARACTERISTICI

Buletine 
tehnice 
de service 
(SmartFIX™)

• Buletine tehnice de service 

• Link spre codurile de eroare și cazurile asociate

Soluţii 
și sfaturi 
veri� cate 
(SmartCASE™)

• Soluţii și sfaturi veri� cate

• Link spre codurile de eroare și cazurile asociate

Rechemări • Acțiuni de rechemare pentru siguranță emise 
de producătorii originali ai echipamentelor


