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Soluţii și sfaturi veri� cate (SmartCASE™)

Buletine tehnice de service (SmartFIX™)

Rechemări

VESA™ MK II (Diagnoză ghidată)

O Siguranţe fuzibile și relee

Diagrame pentru sisteme de siguranţă și confort 
(vehicule utilitare exclusiv)

 Date de identi� care

h Întreţinere

B Date reglare

D Lubri� anţi și lichide

Rechemări

X Manuale de reparaţie

J Timpi de reparaţie

Con� gurator de camion și remorcă

H Scheme tehnice
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Module

WorkshopData™ TruckSET* complet 918

367

Tech + Electronics      642

275

* WorkshopData Smart + Electronică + Tech
Preţuri în euro (€)



WorkshopData™ TruckSET 

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

j Rechemări • Acțiuni de rechemare asociate 
siguranței emise de OEM

SUBIECTE CARACTERISTICI

O Siguranţe fuzibile și relee
• Locaţii cutii de siguranţe fuzibile și relee

• Privire de ansamblu siguranţe fuzibile 
și relee

VESA™ MK II (Diagnoză 
ghidată)

• ABS/EBS

• Locaţii și informaţii comonente

• Coduri de eroare (fabricant și EOBD)

• Asistent diagnosticare

• Locaţii puncte de masă

• Management motor

• ECAS (Suspensie pneumatică controlată 
electronic)

• Link-ul codului de eroare la modulul 
Smart

Subiecte & caracteristici

SUBIECTE CARACTERISTICI

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

de identi� care

• Decodi� catorul VIN

h Întreţinere

• Programe de întreţinere (bazate pe 
OEM)

• Legături inteligente la datele de reglare

• Fișe de sarcini tipăribile și devize

• Resetarea indicatorului de service

• Timpi de service

• Servicii suplimentare

• Sistem de monitorizare a presiunii 
pneurilor

• Link-uri către piese generice

B Date reglare

• Date ale emisiilor

• Limite de uzură

• Setări de aliniere ale roţilor

• Setări de cuplu

• Capacităţi

D Lubri� anţi și lichide • Calitate și vâscozitate

j Rechemări • Acțiuni de rechemare asociate 
siguranței emise de OEM

X Manuale de reparaţie

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

• Sistem de monitorizare a presiunii 
pneurilor (TPMS)

• Ambreiaj: demontare/instalare

• Jocuri ale supapelor

• Injector: demontare/instalare

J Timpi de reparaţie

• Tehnologie suprapusă

• Timpi speci� ci și generici

• Lucrare complementară

• Link-uri către piese generice

Con� gurator de camion și 
remorcă

• Creați-vă propria con� gurație de camion 
/ remorcă de la zero

• Memorați con� gurațiile camionului și / 
sau remorcii

H Scheme tehnice
• Setări de cuplu

• Link-uri către piese generice
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