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Kenmerken

ETHOS™ SOLUS PRO™ MODIS™

Hardware
Updates via CF-kaarttechnologie
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Zwart-witscherm met verlichting

•		

Lcd-kleurenscherm		

•

Grafische weergave – maximaal 4 parameters tegelijk weergeven
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•

•
•

Grafische weergave – maximaal 8 parameters tegelijk weergeven			

•

USB-printerinterface

•

•

•

USB-pc-interface voor ShopStream Connect™

•

•

•

Muisachtige knoppen voor navigatie in vier richtingen

•

•

•

Batterij met extra lange levensduur

•

•

•

Indicator voor voertuigvoeding

•

•

•

CompactFlash-sleuf voor extra opslagruimte

•

•

•

Volledig digitale scopevoorziening			

•

Software
Gegevens van 20 eerder geteste voertuigen terughalen

•		

Gegevens van 25 eerder geteste voertuigen terughalen		
Tot 230 frames met gegevens opnemen

•

•

•		

Tot 2000 frames met gegevens opnemen		

•

•

Fabrikantspecifieke software
Ford, Opel, VAG, Rover, BMW en Mercedes vanaf 1992

•

•

•

Alfa, Lancia, Fiat, PSA, Renault en Land Rover vanaf 1995

•

•

•

Honda, Nissan en Toyota vanaf 1999

•

•

•

Ondersteuning voor software van bovengenoemde fabrikanten vanaf 1987*			

•

Algemene EOBD-software (59 fabrikanten)
EOBD-compatibiliteit voor benzinevoertuigen vanaf 2001

•

•

•

EOBD-compatibiliteit voor dieselvoertuigen vanaf 2004

•

•

•

Codes en gegevens

•

•

•

Codes wissen

•

•

•

Subsystemen** zoals transmissie, ABS, SRS en instrumentenpaneel

•

•

•

Servicelampjes resetten

•

•

•

Functietests		

•

•

Leerprocedures** zoals injectorleerprocedure		

•

•

* Bij benadering. Raadpleeg de nieuwste Applications Guide voor informatie over ondersteunde bouwjaren per fabrikant.
** Raadpleeg de nieuwste Applications Guide voor informatie over ondersteuning van specifieke systemen.

ZET DE KRACHTIGE MODIS™ VOOR U AAN HET WERK
MODIS™ voorziet u van een veelzijdige scanner die uw productiviteit zal verhogen. Zie hoe snel de MODIS™ informatie levert die
u nodig hebt om de complexe voertuigen van vandaag te diagnosticeren en repareren. MODIS™ en Snap-on geven u de diagnose
power om de klus te klaren. Vraag uw Snap-on dealer vandaag nog om een demonstratie van deze veelzijdige MODIS™.
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THE THINKING IS IN YOUR HANDS.

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 standaardverkoopvoorwaarden 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 handelsmerken van de respectieve houders.
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THE THINKING IS IN YOUR HANDS.

ALLES WAT U NODIG HEEFT VOOR EEN TOTALE DIAGNOSE!

MODIS™, DE COMPLETE DRAAGBARE DIAGNOSE OPLOSSING
Ingebouwde 4 kanaals labscope

MODIS™ de volledige en handzame diagnose oplossing van Snap-on, helpt de technicus
diagnose te stellen aan de auto van gisteren en vandaag maar ook aan die van morgen.
De MODIS™, is snel en makkelijk in gebruik. Alleen de MODIS™ combineert de alom
bekende Snap-on Scanner™ met een dubbele grafische multimeter en een snelle
4 kanaals lab/ontstekingsscope in één handzaam apparaat.

is instaat om 6 miljoen metingen per
seconde vast te leggen

MODIS™, is alles wat je nodig hebt om storingen “de baas” te blijven!

De schoonheid van Modulaire Technologie
Het modulaire ontwerp van MODIS™ biedt u de
combinatie van CTM , Scanner, DVOM en een snelle
Lab- en Ontstekingsscope in één krachtig handzaam
apparaat. Toekomstige updates houden MODIS™
up to date en betaalbaar.

• SCANNER™ INGEBOUDE DIAGNOSE
	De Legendarische Snap-on Scanner™ biedt geavanceerde diagnose
mogelijkheden voor de MODIS™. Geen andere scanner biedt zoveel
diagnose kracht in uw handen. Scanner™ laat u “live” of opgeslagen
data in krachtige, zelf aan te passen data lijsten of grafieken zien.

Duurzaam, ergonomisch
ontwerp

• LAB- EN ONTSTEKINGSSCOPE
	De krachtige MODIS™ 4 kanaals lab- en ontstekingsscope helpt u
radicaal tijd te besparen om lastige storingen te diagnosticeren, door
tot vier individuele componenten gelijktijdig te tonen. De insteltijd
kan tot een minimum beperkt worden, door snel te selecteren
voorgeprogrammeerde meetinstellingen.

zachte ergonomische
handgrepen die tegen een
stootje kunnen

• DUBBELE GRAFISCHE MULTIMETER
	De actieve, 2 kanaals grafische meting in de multimeter stand, toont
sporadisch optredende fouten als geen andere multimeter. Registreert
uitval en “glitches” tot 300 microseconden in digitale- of grafische
weergave. De insteltijd wordt tot een minimum beperkt, door de
voorgeprogrammeerde configuraties. MODIS™ geeft de kern van
het probleem in één
oogopslag weer.

Eenvoudige,
gebruikersvriendelijke
bediening

Windows CE
besturingssysteem

3 eenvoudige
bedieningknoppen: Ja,
Nee en een 4-richtingen
navigatieknop

voor het snel en
eenvoudig upgraden
in de toekomst

Volledige VGA
kleurenscherm

Voorgeprogrammeerde
meetinstellingen

voorziet van u van een
groot en duidelijk overzicht

Snelle configuratie voor CTM,
DVOM en Lab/Ontstekingsscope

