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Uued tuluallikad

Teeni rohkem raha
• Töötage kiiremini ja effektiivsemalt.
• Teenindage rohkem sõidukeid päevas.
• Lahendage rohkem probleeme kohapeal.
• Makske selle eest, mida kasutate.

• Elektri- ja hübriidsõidukitega töötamine.
• Pakkuge uusi teenuseid ja kontseptsioone.
• Olge teadlik turu arengutest.

Kliendi kogemus ja lojaalsus
• Töö saab tehtud esimese korraga.
• Liiklusesse jõuavad ainult korras autod.
• Klient saab meeldiva kogemuse.
• Väheneb risk, et klient läheb teise 
teenindusse.

Tulevikuvaatega diagnostika
ICON sisaldab funktsioone, mis võimaldavad töid kiiremini 
planeerida ja teostada alates hetkest, kui klient töökotta siseneb, 
kuni diagnoosi ja remondini ning kliendi lahkumiseni töökojast. 
Selleks on funktsioonid nagu AutoVIN, Security Gateway ja 
Quick Connect Bluetooth.

Autocom ulatuslik ja arenev sõidukite andmebaas on ideaalne 
valik. Tänu CARS -i 23 ja TRUCKS -i 10 erinevale elektri- ja 
hübriidsõidukite tootja andmebaasidele pakub ICON kasutajale 
suurepärase diagnostilise lahenduse. Mehaanikud 
suudavad vaevata tuvastada enamike probleemidest kõikidel 
markidel ja mudelitel.

Eelised töökojale

Enesekindlus, kiirus ja täpsus
Mida kiiremini töö tehtud saab, seda kiiremini saab alustada järgmise 
tööga. ICON koos Autocomi tarkvaraga võimaldab probleeme hõlpsalt 
tuvastada ning annab ka juhised nende lahendamiseks.

Üha kasvav sõidukite andmebaas ja väga kasulikud funktsioonid on vaid 
mõned eelised, mis aitavad lahendada probleeme kiiresti ja 
professionaalselt.

Valmistatud Rootsis
Alates esimesest ideest kuni arenduse ja 
lõpptooteni on kõik meie lahendused 
arenendatud ja toodetud Autocomi 
peakontoris Trollhättanis, Rootsis.

Puhas Skandinaavia kvaliteet, mis on mõeldud 
diagnostika kasutajatele, kes soovivad 
professionaalset lahendust, mis võimaldab 
lahendada peaaegu kõiki probleeme kiirelt, 
lihtsalt ja usaldusväärselt.

ICON põhineb 30 aastasel diagnostika ja 
töökoja kogemusel ning teadmistel. Meie 
eesmärk on selle kvaliteeti igapäevaselt edasi 
arendada.

Usaldusväärsed sõidukid täna ja tulevikus
Me elame kiiresti muutuval ajastul, kus isegi sõiduki roll perekonnas, ettevõttes ja 
ühiskonnas on ümber kujunemas. Sõidukitehnoloogia edusammud ja areng on olnud 
tohutu. Me elame uuel tehnoloogia ajastul. Keskkonna nõuded panevad meid välja 
mõtlema uusi lahendusi, kuid need ei ole soodsad.

Uute sõidukite kasutajad ja omanikud nõuavad enamat kui lihtsalt sõidukit. Soovitakse 
elamust. Autocom'i nägemus on juhtida teekonda turvalisemate sõidukiteni ja nii tehes 
lisame inimestele ka kogemusi, elamusi ja turvalisust liiklemisel.

Põhjalik andmebaas 35 000 süsteemiga
CARS ja TRUCKS tarkvarad on pädevad tööriistad, millel  
funktsioonideks on: süsteemide tuvastamine, otsing ja  
uuendamine. Tänu suurepärasele sõidukite andmebaasile on võimalik 
kasutada erinevaid hooldusfunktsioone, tõrkeotsingut, 
adapteerimisi ja aktiveerimisi sõidukisüsteemides.

CARS tarkvara sisaldab 35 000 süsteemivalikut ja TRUCKS tarkvara pea 
18 000. Numbrid, mis kasvavad iga uuendusega. CARS 
tarkvara sisaldab andmebaase sõiduautodele ja kaubikutele. TRUCKS 
tarkvara on bussidele, veokitele ja treileritele.

Et töö saaks tehtud
• Võimaldab töötada erinevate sõidukitega.
• Suur andmebaas, mis katab enamuse 
vajadustest.
• Effektiivne ressursside kasutus.
• Vähem vigu ja tagasikutsumisi.



MITMEVÄRVILINE 
INDIKAATOR

360-nähtavusega, et teaksid 
alati oma VCI ühenduse olekut.

TUGEV KORPUS
Tolmu ja niiskusekindel TPE 
plastikust korpus, käepärase 
suurusega, lihtne hoiustada.

IKOONID
Selged ja kasulikud 

ikoonid, mis näitavad 
WiFi-ühendust, sõiduki 

aku olekut, reaalajas 
salvestamist ja ICON 

seadme sisselülitatust.  

DoIP
Sisseehitatud DoIP 
adapteri võimekus.

CAN-FD
Integreeritud kiirema 

diagnostika tegemiseks.

VAHETATAV KAABEL
Lihtne ja kiire viis 

vahetada ühenduskaablit.

PASSTHRU
(SAE J2534

OE tarkvaraga kasutamiseks. 

TEHNILINE TEAVE
Mõõdud: 190 x 52 x 17 mm 
Töötemperatuur: -20 - 40° C 

Pinge: 6-36 V 
Voolutugevus 500 mA 

Kaal: 410 g 

CARS
Diagnostika tarkvara kaubikutele ja 
sõiduautodele. 

• Loe ja kustuta veakoode.
• Adaptsioonid ja kohandused.
• Muljetavaldav sõidukite andmebaas.
• Elektri- ja hübriidsõidukid.
• Targad ja lihtsustavad funktsioonid.
• Effektiivsusele orienteeritud lihtne 

kasutamine.

TRUCKS
Diagnostika tarkvara kaubikutele, 
veoautodele, bussidele ja treileritele.

• Kõrguse reguleerimine (õhkvedrustus).
• Hooldus märgutule "nullimine".
• Siduri kalibreerimine.
• Piduri kalibreerimine.
• Silindrite analüüs.

GENERIC
Heitmetega seotud veakoodide lugemine - universaal.

•  ISO 15031.
• Loe ja kustuta heitmetega seotud veakoode.
• Valmisoleku testid.
•  Vaata emissioonidega seotud andmeid.
•  Vastab TSFS 2010:78 standardile.

Info System
Üks maailma parimaid sõidukipõhiseid 
infosüsteeme.

• Tehnilised joonised, sealhulgas 
pöördemomendi väärtused.

• Veakoodide samm-sammult juhend.
• Veakoodidega seotud teated.
• Tööstust juhtiv andmebaas HaynesPro 

Workshop Data poolt.

Täielik sõidukite diagnostika






