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INTELIGENTNY WYBÓR
INTELIGENTNYCH DANYCH.

Dzięki wbudowanej funkcji Inteligentnych 
Danych PDL 8000 automatycznie 
konfi guruje i wyświetla  dane bieżące (PID) 
odpowiednie i istotne dla danego kodu 
usterki. Dzięki takiej selekcji i odfi ltrowaniu 
nieistotnych danych oszczędzasz czas.  
Parametry bieżące posiadają też ustawione 
wartości MIN i MAX i w przypadku 
ich przekroczenia dany parametr jest 
oznaczany za pomocą czerwonej fl agi.

TESTY FUNKCJONALNE I 
PROCEDURY SERWISOWE.

Masz dostęp do sugerowanych Testów 
Funkcjonalnych wybranych dla danego 
kodu błędu i pojazdu. Testy sprawdzające 
działanie podzespołu są łatwe do 
wykonania i umożliwiają zakończenie 
naprawy.

NAGRODZONY SURETRACK™ 
- SYSTEM INFORMACJI 
TECHNICZNEJ O NAPRAWACH 
SPRAWIA, ŻE PDL 8000 JEST 
JESZCZE INTELIGENTNIEJSZY.

PDL 8000 podaje informacje o rodzaju 
rzeczywistych napraw, jakie inne serwisy 
wykonały w przypadku tej samej usterki 
i kodu błędu dla konkretnego pojazdu  
– są to informacje dostarczone przez 
tysiące techników-specjalistów, którzy 
rozwiązali taki sam problem.
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INTELIGENTNA DIAGNOSTYKA.
INTELIGENTNY WYBÓR.

Najważniejszą cechą Inteligentnej 
Diagnostyki jest opracowanie i 
przedstawienie przebiegu procesu 
diagnozowania dla konkretnego problemu. 
Proces ten jest wyświetlany na jednym 
przewijanym ekranie, łatwym w nawigacji. 
Użytkownik jest intuicyjnie prowadzony 
przez cały proces diagnostyczny, 
poczynając od wskazania problemu aż do 
znalezienia sposobu naprawy.

TESTER PODZESPOŁÓW 
POZWALA NA WERYFIKACJĘ 
USZKODZONEGO KOMPONENTU.

Prowadzony Tester Podzespołów oparty 
na 2-kanałowym oscyloskopie pozwala 
na szybką identyfi kację i weryfi kację 
wadliwej części.

ODPOWIEDNIE TECHNICZNE 
BIULETYNY SERWISOWE.

Zaoszczędzisz mnóstwo czasu, dzięki 
dostępowi do Technicznych Biuletynów 
Serwisowych (TSB) opracowywanych 
przez producentów pojazdów (OEM) 
i specjalnie wybranych dla danego 
kodu i danego pojazdu - wszystko 
bezpośrednio na ekranie i dostępne po 
jednym kliknięciu. 
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Jeśli szukasz narzędzia diagnostycznego dla 
swojego warsztatu, powinieneś zapoznać się 
z nowym testerem PDL 8000 z Inteligentną 
Diagnostyką. Zaawansowane funkcje urządzenia 
pozwolą Ci zaoszczędzić czas, podnieść 
wydajność i zwiększyć dochody prowadząc 
Cię do rozwiązania problemu. PDL 8000 
umożliwia rozwój Twojego serwisu, dzięki niemu 
wykonasz więcej napraw i będziesz miał więcej 
zadowolonych klientów ze swoich usług. Jest 
to najnowsze, najinteligentniejsze  i najbardziej 
intuicyjne narzędzie diagnostyczne, jakie 
kiedykolwiek stworzono.

• Zintegrowane wielofunkcyjne narzędzie ze skanerem, 
oscyloskopem, multimetrem i Prowadzonym Testerem 
Podzespołów

• Czas uruchomienia 5 sekund
• Automatyczna identyfi kacja pojazdu 
• Skanowanie kodów usterek diagnostycznych we wszystkich 

systemach pojazdu 
• SureTrack - System Informacji Technicznej o Naprawach dla 

konkretnego pojazdu i danego kodu usterki diagnostycznej
• Techniczne Biuletyny Serwisowe (TSB) producenta pojazdu 

(OEM),  związane z danym pojazdem i kodem usterki
• Funkcja Inteligentnych Danych automatycznie konfi guruje 

i wyświetla dane bieżące istotne dla danego kodu usterki. 
Niepowiązane parametry zostają odfi ltrowane i nie są 
wyświetlane, aby zaoszczędzić Twój czas

• Parametry znajdujące się poza określonym zakresem są 
zaznaczone na czerwono 

• Odpowiednio dobrane do danego pojazdu i kodu usterki Testy 
Funkcjonalne do sprawdzania działania części oraz procedury 
serwisowe w celu dokończenia naprawy po jej wymianie. 

• Prowadzone Testy Podzespołów dobrane i skonfi gurowane dla 
danego pojazdu i kodu usterki

• Funkcja skanowania całego pojazdu i tworzenia raportu 
diagnostycznego przed i po wykonaniu naprawy

• Usługi w chmurze Snap-on przez altusdrive.com
• Szybki 2-kanałowy oscyloskop laboratoryjny wyświetlający 

w czasie rzeczywistym sygnały dwóch przebiegów
• Funkcja wykrywająca wartości szczytowe Powerfull Peak 

Detect wychwytuje usterki, zaniki i skoki zapłonu
• Prędkość próbkowania 6 MS/s pozwala na rejestrację 

szybkozmiennych sygnałów, których inne oscyloskopy 
nie rejestrują 

• Zakres skali: 0–100 mV do 0–400V
• Podziałka podstawy czasu: od 50 mikrosekund do 20 

sekund (5 minut w trybie multimetru grafi cznego)
• Unikalne, skonfi gurowane dla danego pojazdu Prowadzone 

Testy Podzespołów pokazują jak wykonać test, gdzie należy 
się podłączyć i jakich wyników można oczekiwać

• Automatyczna konfi guracja oscyloskopu w zależności od 
wybranego testu oraz możliwość konfi guracji manualnej

• Testy opracowane dla czujników, elektrozaworów, 
wtryskiwaczy, układów ładowania/rozruchu, zapłonu, 
silników, pomp, ABS i wielu innych

Unikalne cechy PDL 8000:

zadowolonych klientów ze swoich usług. Jest 
to najnowsze, najinteligentniejsze  i najbardziej 
intuicyjne narzędzie diagnostyczne, jakie 
kiedykolwiek stworzono.

Jeśli szukasz narzędzia diagnostycznego dla 
swojego warsztatu, powinieneś zapoznać się 
z nowym testerem PDL 8000 z Inteligentną 
Diagnostyką. Zaawansowane funkcje urządzenia 
pozwolą Ci zaoszczędzić czas, podnieść 
wydajność i zwiększyć dochody prowadząc 
Cię do rozwiązania problemu. PDL 8000 
umożliwia rozwój Twojego serwisu, dzięki niemu 
wykonasz więcej napraw i będziesz miał więcej 
zadowolonych klientów ze swoich usług. Jest zadowolonych klientów ze swoich usług. Jest 
to najnowsze, najinteligentniejsze  i najbardziej 
intuicyjne narzędzie diagnostyczne, jakie 

Urządzenia na zdjęciach mogą zawierać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dodatkową opłatą. Zastrzega sie prawo do zmian technicznych i wizualnych.


