
Η διάγνωση στο
επόμενο επίπεδο.
Επικοινωνία και 
με έξυπνα οχήματα  

CARS GENERIC



Από την αρχική σύλληψη της ιδέας μέχρι την 
διαδικασία εξέλιξης και το τελικό προϊόν, όλα
τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας εκτυλίσσονται
στις εγκαταστάσεις της AUTOCOM στο Τρολχάταν
της Σουηδίας. 

Η εγγύηση της κορυφαίας Σουηδικής ποιότητας
αποτυπώνεται σε όλα τα προϊόντα AUTOCOM.

Το ICON είναι αποτέλεσμα γνώσης, εμπειρίας και 
έρευνας 30 και πλέον χρόνων. Αναπόσπαστο κομμάτι
της νοοτροπίας μας όλα αυτά τα χρόνια, αποτελεί
η αδιάκοπη προσπάθεια για εξέλιξη έχοντας ως πυξίδα
τις πραγματικές ανάγκες του συνεργείου.
   

Οι μεγάλες αλλαγές που βιώνουμε, είναι αποτέλεσμα της ανάγκης των ανθρώπων να ανακαλύψουν
και να εφαρμόσουν νέους βιώσιμους τρόπους εκμετάλλευσης  φυσικών πόρων. Ο σεβασμός του 
φυσικού περιβάλλοντος είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Η κινητικότητα αλλάζει, το ίδιο και τα 
μεταφορικά μέσα ή ακόμη και οι τρόποι μετακίνησης. Νέες τεχνολογίες αναδύονται και υιοθετούνται
από τις αυτοκινητοβιομηχανίες.    
Ένα νέο περιβάλλον κινητικότητας έχει αρχίσει να διαμορφώνεται όπου καταναλωτές και κάτοχοι
οχημάτων δεν αρκούνται πλέον σε εργασίες που απλά θα κάνουν το αμάξι τους να δουλεύει, αλλά πλέον
αναζητούν  κάλυψη αναγκών μέσα από διαδικασίες δημιουργίας ευχάριστης εμπειρίας.
Η AUTOCOM παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία στον επισκευαστή ώστε όχι μόνο να παραδίδει ασφαλή
αυτοκίνητα στους πελάτες του,  αλλά παράλληλα να προσφέρει ιδιαίτερα στοιχεία για μοναδική εξυπηρέτηση.   

Αποτελεσματική επίλυση βλαβών
•  Διεύρυνση κάλυψης εργασιών
•  Πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα
•  Καλύτερη διαχείριση πόρων
•  Σωστές εκτιμήσεις προβλημάτων 

 

Προοπτικές εξέλιξης
•  Παροχή υπηρεσιών σε ηλεκτρικά και υβριδικά
•  Μεγαλύτερο εύρος είδους υπηρεσιών
•  Αναβάθμιση σταθμού συντήρησης 
•  Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες

Οικονομικά οφέλη
•  Βελτίωση χρόνου εξυπηρέτησης
•  Περισσότερες διελεύσεις ανά ημέρα
•  Διαχείριση περισσότερων ζητημάτων
•  Ευέλικτα σχήματα χρήσης 

Δημιουργία προϋποθέσεων αφοσίωσης πελάτη
•  Επίλυση προβλημάτων από την πρώτη επίσκεψη
•  Διασφάλιση ασφαλούς λειτουργίας οχημάτων
•  Παροχή υψηλότερου επιπέδου υπηρεσιών 
•  Ενίσχυση εμπιστοσύνης πελατών στο συνεργείο 

Αποτελεσματική  οργάνωση διαδικασίας διάγνωσης με
λειτουργίες όπως η αυτόματη αναγνώριση οχήματος,
η δυνατότητα πρόσβασης σε μονάδες με 
ενεργοποιημένη θύρα ασφαλείας και η ασύρματη 
επικοινωνία με τον υπολογιστή. 

Η περιεκτική και δυναμικά εξελισσόμενη στο χρόνο
βάση δεδομένων, έχει ιδανικό εύρος και βάθος κάλυψης
σε μοντέλα και συστήματα. Μέσα σε ένα εξαιρετικά 
φιλικό περιβάλλον εργασίας, ο χρήστης μπορεί να
πλοηγηθεί και να επιλέξει μοντέλα ανάμεσα από  23 
εμπορικά σήματα κατασκευαστών οχημάτων.      

Η ταχύτερη διεκπεραίωση βλαβών οδηγεί στην ομαλή ροή λειτουργίας
του συνεργείου. Το ICON συνδυαστικά με το λογισμικό CARS, συμβάλει
σε εξακρίβωση προβλημάτων και παράλληλα καθοδηγεί τον χρήστη σε
απαραίτητες διαδικασίες επίλυσης. 
Περιβάλλον εργασίας και βοηθητικά κείμενα είναι μεταφρασμένα στα 
Ελληνικά και απολύτως κατανοητά. Τακτικές ενημερώσεις και 
αναβαθμίσεις λογισμικού διάγνωσης. 

Αναβαθμισμένο επίπεδο διάγνωσης

Πλεονεκτήματα για τον επισκευαστή

Σωστά, γρήγορα και σίγουρα

Αδιαπραγμάτευτη Σουηδική ποιότητα

Αξιόπιστα μέσα κινητικότητας τώρα και στο μέλλον
Η έκδοση λογισμικού CARS είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για 
αναγνώριση μονάδων, εξακρίβωση και αναβάθμιση συστημάτων
σε επιβατηγά και ελαφρώς τύπου επαγγελματικά οχήματα.
Μέσα από μία μοναδική βάση δεδομένων κάλυψης 35.000 
διαφορετικών συστημάτων, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να 
εκτελέσει εργασίες συντήρησης, αναγνώρισης και επίλυσης
βλαβών, ρυθμίσεις και ενεργοποιήσεις.
Η κάλυψη σε μοντέλα και συστήματα εξελίσσεται δυναμικά 
με την εφαρμογή ενός τακτικού πλάνου αναβαθμίσεων.
Εξαιρετική κάλυψη σε ηλεκτρικά, υβριδικά και λοιπά οχήματα
τα οποία κινούνται με ορυκτά και άλλους τύπους καυσίμου.   

Κάλυψη 35,000 διαφορετικών συστημάτων



Πολύχρωμη φωτεινή
ένδειξη κατανόησης
σταδίου διαδικασίας
διάγνωσης
Ορατή από όλες τις γωνίες 

Ανθεκτικό 
περίβλημα

Ανθεκτικό σε σκόνη και 
υγρασία, κατασκευασμένο
από πλαστικό τύπου TPE.
Ιδανικές διαστάσεις 

 

CAN-FD
Ενσωματωμένη δυνατότητα
για διαχείριση υψηλής ταχύτητας
επικοινωνία σε νέου τύπου οχήματα 

DoIP
Συμβατότητα λειτουργίας με οχήματα
που χρησιμοποιούν αυτό το υψηλής 
ταχύτητας πρωτόκολλο επικοινωνίας  

Εικονίδια λειτουργίας
Ενδείξεις συνδεσιμότητας Wi-Fi,
κατάστασης μπαταρίας οχήματος,
καταγραφής σε δοκιμή και παροχής
ρεύματος σε κεφαλή. 

Αφαιρούμενο καλώδιο 
Δυνατότητα αντικατάστασης
καλωδίου 16pin πρίζας 

PASSTHRU
(SAE J2534) 
Δυνατότητα
κατεβάσματος 
λογισμικού OE  

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Διαστάσεις:190x 52x17mm
Εξωτερική θερμοκρασία
λειτουργίας: από -20c
μέχρι +40c
Τάση: 6-36V
Ανώτατη τιμή ρεύματος:500mA
Βάρος:410 g

CARS
Λογισμικό διάγνωσης για επιβατηγά και
ελαφρώς τύπου επαγγελματικά οχήματα 

•  Εντοπισμός και μηδενισμός βλαβών
•  Ρυθμίσεις και ενεργοποιήσεις
•  Μεγάλη κάλυψη σε μοντέλα και συστήματα
•  Ενημερωμένο σε ηλεκτρικά και υβριδικά 
•  Έξυπνα και εύχρηστα χαρακτηριστικά  
•  Φιλικό περιβάλλον, μενού στα Ελληνικά 

GENERIC
Εξακρίβωση λειτουργίας μέσα στα 
επιτρεπτά όρια εκπομπών ρύπων 

•   ISO 15031
•   Εντοπισμός σχετικών κωδικών βλάβης  
•   Δοκιμές καλής λειτουργίας
•   Δεδομένα σχετικά με τις εκπομπές
•   Συμμορφωμένο με την TSFS 2010:78 

Info System
Μία από τις πληρέστερες βάσεις δεδομένων
τεχνικών πληροφοριών οχημάτων 

•  Τεχνικά σχέδια με τιμές ροπών σύσφιξης
•  Αναλυτικές επεξηγήσεις κωδικών βλάβης
•  Τεχνικά δελτία σχετιζόμενα με βλάβες
•  Πληροφορίες που αντλούνται απευθείας από  
   αυτοκινητοβιομηχανίες

          Ολοκληρωμένη διάγνωση



Autocom Diagnostic Partner AB

Grafitvägen 23 B, SE-461 38 Trollhättan, Sweden

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

Επίσημος έμπορος AUTOCOM σε Ελλάδα και 
Κύπρο VENPd automotive
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