 Planuri de

mentenanţă
conforme fabricantului

 Instrucţiuni de

reparaţii și scheme
tehnice detaliate cu
cupluri de strângere
incluse

 VESA diagnosticare

ghidată, scheme
electrice și informaţii
despre siguranţe și
relee

 Rechemări, Buletine

tehnice de service
și Cazuri de erori
comune

HaynesPro®
WorkshopData™
Motociclete
Permite mecanicilor să diagnosticheze, să întreţină
și să repare motociclete, scutere și ATV-uri

Din 1995, HaynesPro s-a
concentrat pe livrarea datelor
tehnice în format electronic către
piaţa auto europeană.

dezvoltare suntem mândri să vă oferim
setul global de date pentru motociclete,
inclusiv modulele noastre unice VESA™
și Scheme tehnice.

Misiunea noastră întotdeauna a fost să
livrăm date care permit pieţei să creeze
valoare adăugată produselor digitale
prin inovaţie, integrare, parteneriate și
eficienţă crescută.

HaynesPro WorkhopData Motociclete
oferă a cale unică spre date tehnice bazate pe datele OEM. Facilităm un service
de cea mai bună calitate, fără a compromite acoperirea garanției OEM. Cu doar
câteva clic-uri puteți accesa în mod rapid și eficient datele corecte, iar în acest
fel scutiţi timp preţios.

În 2018 am decis să includem și motocicletele, scuterele si ATV-urile în subiectele acoperite. După doi ani de cercetare și

Tech
Mentenanţă
PLANURI DE
MENTENANŢĂ CONFORME
FABRICANTULUI.
O simplă privire de ansamblu asupra
intervalelor de service ale producătorilor originali oferă o selecţie rapidă a
planului de service necesar.
Datele 'Interval de service' permit acces rapid la programele de întreţinere,
cu informaţii preluate din recomandările OEM cu privire la intervenţiile de
service. Include și informaţii despre
piese de schimb, date de reglare, lubrifianţi și lichide.

Manuale de
reparaţii
Scheme tehnice
INSTRUCŢIUNI DE
REPARAŢII ȘI SCHEME
TEHNICE DETALIATE CU
CUPLURI DE STRÂNGERE
INCLUSE.

Electronics (Electronică)
Diagnoză ghidată
VESA™
O APLICAŢIE INOVATOARE
PENTRU DIAGNOSTICAREA
ELEMENTELOR
ELECTRONICE.
VESA este o aplicație inovatoare pentru suportul diagnosticării electronice, fiind probabil fără rival în domeniul post-vânzare. Aceasta se bazează
pe diagremele electrice ale vehiculului și ajută mecanicii să diagnosticheze codurile de eroare și defecţiunile
componentelor. Preia schema de cablare dificil de înțeles a unui producător original al echipamentelor, o
convertește într-un format mai clar,
ușor de înțeles, iar apoi mărește componenta și cablajul corespunzător.

Localizări disponibile:
Conector EOBD
Puncte de împământare
Siguranţe fuzibile și relee

Rechemări, Buletine tehnice de service și Cazuri
Buletine tehnice de
service și Rechemări

(SmartFIX™)
INFORMAȚIE CARE
ADAUGĂ VALOARE
REALĂ MECANICILOR
PROFESIONIȘTI.
WorkshopData oferă acces instant
la o mulțime de buletine tehnice de
service (TSB) provenite de la producătorii originali ai echipamentelor
(OEM).
Echipa noastră de autori tehnici adaptează cu atenție buletinele tehnice
de service primite pentru a se adapta
în mod ideal la nevoile utilizatorului.
Printr-un simplu clic cu mouse-ul,
tehnicianul poate verifica instant disponibilitatea buletinelor tehnice de
service pentru un anumit vehicul.

Soluţii și sfaturi verificate

(SmartCASE™)
ECONOMIE DE TIMP ȘI DE
BANI.
Această caracteristică Smart extinde
acoperirea HaynesPro de la datele
tehnice obținute de la producătorii
originali ai echipamentelor la informații provenite de la experți din
industrie și organizații de asistență recunoscute.
SmartCASE™ este un modul de bază
de date unic, care include cazuri, soluții și sfaturi verificate pentru vehiculele de pe piața europeană. Acesta ajută atelierele independente să
verifice rapid care sunt soluțiile problemelor pentru un vehicul selectat,
rezultând astfel economie de timp și
bani.

