Diagnostika elektronických systémů

Kompletní systém pro nákladní vozidla

KTS 900 Truck: DCU 220 a modul KTS Truck

KTS 900 Truck – profesionální řešení pro nákladní vozidla
S KTS 900 Truck se softwarem ESI[tronic] 2.0 Truck

Tester přizpůsobený pro dílnu

získávají servisy orientované na opravy nákladních
vozidel k dispozici kompletní řešení pro diagnostiku

f Snadná manipulace s DCU 220 díky integrované
rukojeti na horní straně přístroje (včetně zavěšení

užitkových a nákladních vozidel, autobusů a přívěsů.

na volant)
f Robustní skříň a monitor s úhlopříčkou 11,6"

Mobilní kompletní systém

a dotykovým displejem

f KTS 900 Truck: Okamžitě použitelný dílenský tablet

f Uzavíratelné šachty všech rozhraní

DCU 220 a nezávislý komunikační modul KTS Truck.
f Dva Li-ion akumulátory umožňují mobilní použití

f Stav vozidla a technické detaily lze dokumentovat
integrovaným fotoaparátem, stejně tak i fotografovat

DCU 220 všude v prostoru dílny nebo také během

například opotřebené náhradní díly

zkušební jízdy.
Modulární koncepce s DCU 220
Trvale pracovat mobilně
f Dva identické a nezávislé Li-ion akumulátory
f Možnost provozu pouze na jeden akumulátor
(druhý se nabíjí)

f Speciálně vyvinutý pro použití v dílně, může robustní
DCU 220 ovládat všechny zkušební a diagnostické
systémy Bosch jako například FSA 500, KTS moduly
řady 5xx nebo emisní přístroje BEA, případně měření

f V případě potřeby lze akumulátor v běžném provozu

geometrie podvozku FWA

bez přerušení vyměnit (funkce Hot-Swap)

Obj. č. KTS 900 Truck

0 684 400 900
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Diagnostika elektronických systémů

Komunikační modul KTS Truck

Modulární koncepce s připojením přes Bluetooth

KTS TRUCK – MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ PRO UŽITKOVÁ VOZIDLA
KTS Truck je ideálním základem pro opravy
a diagnostiku nákladních vozidel pro ty dílny,
které již využívají vlastní dílenský PC.
Optimalizované a mobilní řešení diagnostiky
f Modul KTS Truck pro užitková a nákladní vozidla,
přívěsy a autobusy
f Připojitelný k DCU 220, PC nebo laptopu
f Integrované spojení Bluetooth s velkým dosahem,
až 100 m
f Bluetooth USB adaptér obsažený v rozsahu dodávky
f Robustní kryt
f Podporovány jsou následující operační systémy:
MS Windows XP - SP3, Windows Vista, Windows 7
a Windows 8
f Přes rozhraní USB lze KTS Truck připojit k běžným
laptopům/PC
Obj. č. KTS Truck

0 684 400 512

2 x rozhraní USB 3

26

V kombinaci s přístrojovým vozíkem se mění v dílenský systém.
Přístroje KTS 570, 540 nebo Truck z řady KTS spojené s komfortem
tabletu DCU 220 (včetně nabíjecí stanice), zajišťují v dílně
bezpečnou, praktickou a hospodárnou diagnostiku.

USB Bluetooth

