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tel	 +31	(0)20	5682666	

email	 benelux.info@snapon.com

of	raadpleeg	www.snapon.com/nl

Niets	in	deze	publicatie	kan	worden	aangemerkt	als	een	garantie	of	verklaring,	expliciet	noch	impliciet,	ten	aanzien	van	de	hierin	beschreven	producten.	Alle	garantiebepalingen	of	andere	verkoopvoorwaarden	of	-bepalingen	zijn	in	overeenkomst	met	de	standaard	verkoopvoorwaarden	en	-bepalingen	van	Snap-on/Sun	voor	dergelijke	producten,	welke	op	
aanvraag	verkrijgbaar	zijn.	De	fabrikant	behoudt	zich	het	recht	voor	modellen	en/of	specificaties	zonder	voorafgaande	kennisgeving	te	wijzigen	of	uit	het	assortiment	te	verwijderen.	SNAP-ON	en	SUN	zijn	gedeponeerde	handelsmerken	van	Snap-on	Incorporated.	Alle	andere	merken	zijn	eigendom	van	de	respectieve	eigenaren.	 ©	2007	Snap-on	Incorporated

Uw start in  
de diagnose

Laat de kracht van ethos™ voor U werken
ETHOS™	 is	 een	 veelzijdig	 scan	 tool	 waarmee	 uw	 productiviteit	 wordt	 verhoogd.	 Zie	 hoe	 snel	 ETHOS™	 de	 benodigde	
informatie	levert	om	de	moderne,	complexe	voertuigen	te	diagnosticeren	en	te	repararen	ETHOS™	en	Snap-on	bieden	u	de	
diagnose-mogelijkheden	om	de	klus	te	klaren.	Vraag	uw	Snap-on	dealer	vandaag	nog	om	een	demonstratie	van	ETHOS™.

kenmerken modis™ soLUs™ ethos™

Lab-scope	–	meet	6	miljoen	keer	per	seconde	 •	 	

Scoopmodus	met	1,	2,	3	of	4	sporen	 •	 	

CTM	(Component	Test	Meter	=	onderdelentester)	 •	 	

Vooraf	ingestelde	testroutines	 •	 	

Dubbele	grafische	multimeter	 •	 	

Digitale	volt/ohm-meter	 •	 	

Standaard	ontstekingsscoop	 •	 	

D.I.S	(distributorless	ignition	system	=	verdelerloos	ontstekingssysteem)	ontstekingsscoop	 •	 	

C.O.P	(coil	on	plug	=	bobine	op	bougie)	ontstekingsscoop	 •	 	

Oplaadbare	batterij	met	oplader	 •	 	

VGA-uitgangssignaal	voor	extern	beeldscherm	of	projectie-interface	 •	 	

Uitbreidbaar	aantal	USB-poorten	 •	 	

Uitbreidbaar	aantal	seriële	poorten	 •	 	

Draadloze	communicatie	mogelijk	 •	 	

Groot	formaat	VGA	LCD	scherm	 •	

Windows	CE	besturingssysteem	 •	 •	

Snelle	ARM	processor	 •	 •	

Gegevensfilmmodus	met	2000	beelden	grafische	gegevens	 •	 •	

Activeer	cursors	voor	nauwkeurig	aanwijzen	 •	 •	

Door	gebruiker	gedefinieerde	PID	trigger	voor	het	vastleggen	en	diagnosticeren	van	intermitterende	storingen	 •	 •	

Freeze-frame-mogelijkheid	van	grafische	gegevens	 •	 •	

Persoonlijke	gegevenslijst	op	het	scherm	 •	 •	

Kleurenscherm	 •	 •	

Grafische	gegevensmodus	 8	 4	 4

Printmogelijkheid	 USB/IR	 IR	 USB

Door	gebruiker	te	programmeren	S-toets	om	gegevens	op	het	scherm	op	te	slaan,	stil	te	zetten	en	te	printen	 •	 •	 •

Software-opslag	en	-upgrade	via	Compact	Flash	 •	 •	 •	

Thumb	pad	voor	navigatie	in	4	richtingen	 •	 •	 •

Gegevens	pauzeren	 •	 •	 •

Instructies	op	het	scherm	 •	 •	 •

Bekende	navigatie	en	aansturing	 •	 •	 •

EOBD-voertuigcommunicatie	 •	 •	 •

Opname	van	datastromen	tijdens	rijtesten	 •	 •	 •

Uitvoering	van	functionele	tests	 •	 •	 •

Weergave	van	live	data	en	foutcodes	 •	 •	 •

Gedetailleerde	storingscodedefinitie	op	het	scherm	 •	 •	 •

Uitlezen	en	wissen	van	storingscodes	 •	 •	 •

Robuust	ontwerp	voor	het	gebruik	in	de	werkplaats	 •	 •	 •

Ingebouwde	CAN-ondersteuning	 •	 •	 •

Uw kennis is in Uw handen. Uw kennis is in Uw handen.
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ontworPen voor Uw Benodigde diagnosekracht

Moderne	monteurs	weten	dat	krachtige	diagnose-apparatuur	
noodzakelijk	is	om	aan	moderne	auto’s	te	kunnen	werken.	
Te	 veel	 basisuitvoeringen	 van	 handheld	 apparatuur	
bieden	 echter	 niet	 de	 geavanceerde	 functies	 en	
upgrade-mogelijkheden	 die	 nodig	 zijn	 om	 uw	
investering	terug	te	verdienen.

Nu	 is	 er	 echter	 ETHOS™,	 de	 betaalbare	
basisscanner	van	Snap-on.

ETHOS™	 biedt	 niet	 alleen	 totale	 EOBD-
dekking,	 maar	 biedt	 ook	 de	 mogelijkheid	
Snap-on’s	 uitgebreide,	 op	 de	 fabikant	
toegesneden	 software,	 die	 duizenden	
verschillende	en	unieke	voertuigconfiguraties	
bevat,	 te	 ondersteunen.	 Naast	 dit	 alles	
beschikt	 ETHOS™	 over	 ingebouwde	 CAN-
mogelijkheden	zodat	ETHOS™	ook	kan	omgaan	
met	hedendaagse,	geavanceerde	voertuigen.

•  sneL identiFiceren en 
oProePen van voertUigen

	 	Een	van	de	sterkste	punten	van	ETHOS™	is	de	mogelijkheid	de	
identificatiegegevens	van	de	laatste	20	voertuigen	waaraan	is	gewerkt	op	
te	slaan	en	op	te	roepen.	Snel	oproepen	maak	het	mogelijk	te	bevestigen	dat	de	
werkzaamheden	correct	zijn	uitgevoerd	en	dat	het	voertuig	gereed	is	om	aan	de	klant	te	

worden	teruggeleverd.

• oPnemen, oPsLaan en BekiJken van gegevens aLs FiLm

	 	ETHOS™	biedt	de	mogelijkheid	tot	wel	230	beelden	met	gegevens	op	te	nemen,	die	
kunnen	worden	opgeslagen	en	beeld	voor	beeld	kunnen	worden	bekeken	in	PID-formaat	
of	grafisch	formaat.	Hierdoor	kunt	u	het	probleem	sneller	lokaliseren	en	diagnosticeren.

4.7” monochroom display, met vervangbare voorzijde

Door de gebruiker te programmeren  

                   S-toets

Opening voor Compact Flash geheugen 

Eenvoudige besturing in 4 richtingen

Meet 4 parameters tegelijkertijd

Aan/uit knop

Mini USB-poort voor aansluiting op PC

USB-poort voor printer

25-pins aansluiting voor voertuigcommunicatie

AC voeding

hierBiJ introdUceren wiJ de nieUwste innovatieve en BetaaLBare scanner van snaP-on
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