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Με την έκδοση λογισμικού AUTOCOM TRAILER, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα
να εκτελέσει εργασίες σε συστήματα Haldex, Knorr και WABCO. Προγραμματισμοί,
διαγνώσεις, βαθμονομήσεις, παραμετροποιήσεις, όλες οι απαραίτητες εργασίες που
απαιτούνται σε νέου τύπου μονάδες, είναι εφικτό να εκτελεστούν μέσα 
από το λογισμικό TRAILER.

Απλοποιημένη πρόσβαση σε μονάδες, εντοπισμός και μηδενισμός βλαβών, γνησίου
επιπέδου διαγνωστική λειτουργία, αναγνώριση μονάδων, ταχύτητα εύρεσης αιτίας 
προβλημάτων.     

Πλατφόρμα με πρόσβαση σε γνήσιο λογισμικό WABCO και Haldex.
Πολύπλευρη και σε βάθος κάλυψη συστημάτων, δυνατότητες εύκολης και
αποτελεσματικής διαδικασίας διάγνωσης.
Παράλληλη απεικόνιση πολλαπλών δεδομένων, δυνατότητα εμφάνισης μέχρι και
τεσσάρων παραθύρων στο περιβάλλον εργασίας.    

Το AUTOCOM TITAN είναι ένα προηγμένο
διαγνωστικό εργαλείο.
Κατασκευασμένο ώστε να προσφέρει στον
χρήστη το κατάλληλο διαγνωστικό μέσο
για την επίτευξη ταχύτερης, απλοποιημένης
και αξιόπιστης διαδικασίας διάγνωσης σε
λεωφορεία, φορτηγά και ρυμουλκούμενα.
Είναι εξοπλισμένο με πολύ δυνατούς επεξεργαστές, 
κατασκευασμένο ειδικά για αποτελεσματική
διαχείριση ροής μεγάλου όγκου δεδομένων.
Ένα μοναδικό εργαλείο διάγνωσης.

*Ανθεκτικό προστατευτικό περίβλημα
*Φωτεινό πολύχρωμο πλαίσιο για κατανόηση
  σταδίου επικοινωνίας με όχημα
*WiFi / Bluetooth / USB
*Αφαιρούμενο καλώδιο  

Με έναν μοναδικό κωδικό PIN από την WABCO, δια μέσου της πλατφόρμας
AUTOCOM, ο χρήστης αποκτά πρόσβαση και δυνατότητες γνήσιου 
διαγνωστικού εξοπλισμού WABCO. Εργασίες παραμετροποίησης σε μονάδες
ECU όπως π.χ.EBS / ABS / ECAS ή ακόμη και βαθμονομήσεις σε αισθητήρες
πίεσης και απόστασης είναι δυνατόν να εκτελεστούν επιτυχώς.

Με τα γνήσια δεδομένα συστημάτων Haldex, είναι εφικτή η
παραμετροποίηση μονάδων ECU, ο εντοπισμός και ο μηδενισμός 
βλαβών, όπως επίσης και ο πλήρης έλεγχος ομαλής λειτουργίας. 

Ο κωδικός PIN που παρέχεται αρχικά από την AUTOCOM προσφέρει στον χρήστη
πρόσβαση σε βασικές λειτουργίες διάγνωσης στα συστήματα WABCO.
Εάν μία πλήρη πρόσβαση είναι επιθυμητή, η παρακολούθηση διαδικτυακής 
εκπαίδευσης μέσα από τον επίσημο κόμβο της WABCO είναι απαραίτητη
ώστε ο χρήστης να πιστοποιηθεί για να του δοθεί ένα νέο PIN το οποίο 
θα του προσφέρει ολοκληρωμένη πρόσβαση.    

* Επισκόπηση κατάστασης μονάδας ECU
* Εντοπισμός και μηδενισμός αποθηκευμένων κωδικών βλάβης
* Μηδενισμός service
* Απεικόνιση και παραμετροποίηση μονάδων ECU
* Εκτέλεση διαδικασίας ελέγχου καλής λειτουργίας μονάδων και συστημάτων
* Αναφορές κατάστασης συστημάτων και μονάδων ECU

Χαρακτηριστικά λογισμικού διάγνωσης AUTOCOM TRAILER:

Απολύτως συμβατό με γνήσιο διαγνωστικό εξοπλισμό και πιστοποιητικό έγκρισης OEM

HALDEX OEM

WABCO OEM

Ακαδημία WABCO 

Λογισμικό TRAILER

Επίλυση βλαβών σε βαρέως τύπου οχήματα

Η κεφαλή TITAN είναι συμβατή με τις εκδόσεις
λογισμικού TRUCKS & TRAILER.
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