
Beszéljünk 
az autókkal.

CARS GENERIC



Az első ötlettől a fejlesztésen keresztül a végtermékig minden 
megoldást az Autocom fejleszt a svédországi központban 
Trollhättan-ben. 

Tiszta skandináv minőség, olyan diagnosztikai felhasználók 
számára készült, akik nem kevesebbet várnak, mint egy 
professzionális megoldást, amely szinte minden probléma 
megoldásához segítséget nyújt, gyors, egyszerű és meg-
bízható.

Az ICON több mint 30 éves diagnosztikai mérnöki 
tapasztalat, valódi műhelyismeret és termékeink
minőségének javítására irányuló törekvés eredménye. 

Változások korában élünk ahol nem csak maguk az autók, hanem a közlekedés alapelvei is 
jelentősen változnak. Maga az autó szerepe változik a családokban, cégekben és magában a 
társadalomban. Az új technológiák alkalmazása a járművekben robbanás szerűen mozdította 
előre az Autóipart. Új, környezetbarát technológiák alkalmazásáról van szó. 

Új jármű ökoszisztémák jelennek meg és a járművek tulajdonosai nemcsak egy működő autót 
követelnek. Élményt követelnek! Az Autocom víziója üzembiztos, biztonságos járművek az 
utakra, átfogó diagnosztikai rendszer segítségével.  

Rugalmas munkavégzés
• Széleskörű márka és típus paletta
• Nagy, minden igényt kielégítő adatbázis
• Erőforrások hatékony felhasználása
• Kevesebb hiba és felülvizsgálat 

Új bevételi lehetőségek
• Elektromos és Hybrid járművek szervizelése
• Új szolgáltatások és  koncepciók
• Gyorsabb munkavégzés
• Tartsa a lépést a fejlődéssel

Több pénzt termel
• Gyorsabb, hatékonyabb munkavégzés
• Szervizeljen több járművet egy nap
• Több fajta probléma megoldása
• Csak azért fizessen amit használ

Vásárlói tapasztalat és hűség
• Munka elvégzése első nekifutásra
• Csak biztonságos járműveket engedjen ki a műhelyből
• Szélesebb körű élményt nyújtson az ügyfeleknek
• Csökkentse annak kockázatát, hogy az ügyfél 
   máshova menej  

Az ICON olyan funkciókkal rendelkezik ami megkönnyíti és 
felgyorsítja az szervizek munkáját attól a ponttól ahogy az ügyfél 
megérkezik a műhelybe és megkezdődik a diagnosztika majd javítás 
egészen addig, míg el nem hagyja a telephelyet. Olyan funkciók 
segítik a munkát a teljesség igénye nélkül, mint az AutoVIN, Secu-
rity Gateway és gyorsabb Bluetooth kommunikáció. 

Átfogó és folyamatosan fejlődő adatbázis mély merítési lehetőséget 
kölcsönöz. 23 különböző elektromos modelleket gyártó márkával az 
ICON és hozzá a Cars szoftver kiváló diagnosztikai rendszert alkot.

Minél hamarabb végez a munkával, annál korábban kezdheti a következőt. 
Az ICON a CARS szoftverrel együttesesen segít a problémák 
feltérképezésben és útmutatást mutat a hibák javítását illetően. IVON

A hasznos funkciók és a járművek folyamatosan növekvő adatbázisa csak 
néhány előny, amelyek segítséget nyújtanak a probléma gyors és 
professzionális megoldásához.

Jövő diagnosztikája

Előnyei a műhelyekben

Elvégzi a dolgát. Gyorsan, pontosan és magabiztosan 

Made in Sweden

Megbízható autók az utakon - Ma és Holnap

CARS szoftver rendkívül felhasználóbarát olyan funkciókkal mint a 
Rendszer kereső és automatikus azonosító, valamint az automatikus 
szoftver frissítés. Rugalmasan használható minden vezérlőegységben 
(hibakód olvasás és törlés, szerviz nullázás, kimenet tesztek, beállítások, 
éladatok megjelenítése és felvétele stb.) köszönhetően az egyedülálló 
adatbázisnak.

A szoftver 35.000 rendszert tartalmaz és minden kiadott frissítéssel csak 
nő ez az adatbázis.  CARS szoftver tartalmazza a személy- és 
kisteherautókat rendelkezzen bármilyen hajtással (Diesel, Benzin, Elek-
tromos vagy Hybrid)

Átfogó adatbázis 35.000 rendszerrel



TÖBBSZÍNŰ VISSZAJELZŐ
360-fokban így mindig látható a VCI 

státusza. 

ROBOSZTUS KIALAKÍTÁS
Por és nedvességálló TPE 

műanyagból, zsebméretű és könnyű. 

CAN-FD
Integrálva a járművekkel való gyorsabb 

kommunikáció érdekében.

DoIP
Kapcsolódás a beépített nagysebességú 

Ethernet hálózatokhoz, amit egyes 
járművekben már alkamznak.

Az ikonok
Tiszta-világos és hasznos 

visszajelzők amik mutatják 
a Wi-Fi kapcsolatot, 

gépjármú akkumulátor 
állapotát, Flight Recorder

funkciót és a power státuszt
az ICON-n.  

CSERÉLHETŐ KÁBEL 
Gyorsan és egyszerűen cserélhető a 

főkábel.

PASSTHRU
(SAE J2534) 

OE szoftver frissítési
lehetőségek.

TECHNINKAI  SPECIFIKÁCIÓ
Méret: 190 x 52 x 17 mm

Működési hőmérséklet: -20 – 40° C
Feszültség: 6-36 V

Max. Áramerősség: 500 mA 
Súly: 410 g 

CARS
Diagnosztikai szoftver megoldás személygépkocsikhoz 
és könnyű haszongépjárművekhez.

• Hibakód olvasás és törlés
• Végezzen beállításokat és aktiválásokat
• Hatalmas, széleskörű adatbázis
• Elektromos és hibrid járművek
• Intelligens és egyszerűsített funkciók
• Könnyen használható és hatékonyságra összpontosít 

GENERIC
Identifies emission related fault codes. 

•  ISO 15031
•  Hibakódok olvasása és törlése
•  Készültségi tesztek
•  Emissziós élőadatok megjelenítése
• A TSFS 2010: 78 szabványt alkalmazza

Info System
A világ egyik legjobb gépjárműipari technikai 
segítségeket tartalmazó rendszere. 

• Kapcsolási- és műszaki rajzok, műszaki adatok
• Vezetett hibakeresés hibakódokhoz
• Visszahívások, gyakori meghibásodások leírása
• Piacvezető lefedettség a HaynesPro Workshop Data

jóvoltából

Végezzen teljeskörű járműdiagnosztikát



Autocom Diagnostic Partner AB

Grafitvägen 23 B, SE-461 38 Trollhättan, Sweden

0520- 470 700 • info@autocom.se • autocom.se

Intent Hungária kft

9400 Sopron, Hőflányi u.11.
+36202602018 - diag@intent.hu - intent.hu


