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Uw vOlGENDE 
DIAGNOSESTAp

ZET DE KRAcHT vAN DE SOlUS pRO™ vOOR U AAN HET wERK
De SOLUS PRO™ is een veelzijdige scanner waarmee uw productiviteit wordt verhoogd. Ontdek zelf hoe snel de SOLUS PRO™ 
de gegevens levert die u nodig hebt om de complexe voertuigen van tegenwoordig te diagnosticeren en te repareren. De SOLUS 
PRO™ en Snap-on bieden u de diagnosemogelijkheden om de klus te klaren. Vraag uw Snap-on-franchisenemer vandaag nog om 
een demonstratie van de SOLUS PRO™.

THE THINKING IS IN YOUR HANDS.

KENmERKEN ETHOS™ SOlUS pRO™ mODIS™

O
nt

w
er

p 
en

 p
ro

du
ct

ie
: 
D
at

ad
ru

m
 L

td
. 
w

w
w
.d

at
ad

ru
m

.c
om

HARDwARE
Updates via CF-kaarttechnologie • • •

Zwart-witscherm met verlichting •  

Lcd-kleurenscherm  • •

Grafische weergave – maximaal 4 parameters tegelijk weergeven • • 

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. 
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Denkt uw scanner met u mee? Met de SOLUS PRO™ 
in uw handen hoeft u niet meer te twijfelen. 
De scanner biedt u alle mogelijkheden en 
informatie die u nodig hebt om uw werk 
goed te doen – in één keer. Meer voertuigen 
in minder tijd repareren en controleren, dus 
een hogere productiviteit en meer winst. 
Dat is nog eens slim bedacht.

Dankzij de snelheid, de levensduur van 
de batterij en het gebruiksgemak van de 
SOLUS PRO™ hebt u ook in de toekomst 
nog volop profijt van de ingebouwde 
diagnosemogelijkheden.

De SOLUS PRO™ houdt u 
helemaal up-to-date dankzij 
uitgebreide lijsten met storings-
codes voor de nieuwste en meest 
geavanceerde voertuigen. U kunt 
specifieke codes opvragen en nauwkeurige definities 
weergeven. Voor de weergave van actuele metingen kunt u 
kiezen uit de PID-lijstweergave en weergaven met 1, 2 of 4 
grafieken. U kunt films van 2000 frames opslaan die u kunt 
bekijken en afdrukken op de pc en met anderen kunt delen.

6,2-inch half-VGA-kleurenscherm met vervangbare frontplaat

Windows CE-besturingssysteem

Eenvoudige knoppen voor navigatie 
in 4 richtingen

 Uitgebalanceerd ergonomisch 
ontwerp

  Oplaadbare batterij met lange  
 levensduur

   Door de gebruiker te 
   programmeren S-toets

 Meet 4 parameters tegelijkertijd

 Aan/uit-knop

 Snelle ARM-processor

  1 GB geheugen

DE SOlUS pRO™ TIlT DE ScANNER™-TEcHNOlOGIE NAAR EEN HOGER NIvEAU

De SOLUS PRO™ biedt voertuigspecifieke 
ondersteuning voor een groot aantal modellen van 
22 auto-fabrikanten. Dankzij de snelle opstarttijd, 
eenvoudige configuratie en intuïtieve navigatie kunt u 
snel aan de slag.

Met de SOLUS PRO™-functie voor eerder geteste voer-
tuigen bespaart u veel tijd in de werkplaats omdat u het 
voertuig waar u eerder aan hebt gewerkt, niet opnieuw 
hoeft te identificeren. Zo verliest u geen kostbare tijd 
als u het voertuig opnieuw moet aansluiten.

Snap-on houdt u helemaal up-to-date dankzij 
uitgebreide lijsten met storingscodes voor de 
geavanceerde voertuigen van tegenwoordig. Aan de 
hand van specifieke codes en definities kunt u direct 
een oplossing zoeken voor het probleem.

Voor het weergeven van actuele metingen kunt u 
kiezen uit de PID-lijstweergave en weergaven met 1, 2 
of 4 grafieken. U kunt films van 2000 frames opslaan 
die u op de pc kunt bekijken en afdrukken en met 
anderen kunt delen.

Met de SOLUS PRO™ kunt u actuators inschakelen, functie- 
en systeemtests uitvoeren, Diesel Injectors programmeren, 
Diesel additieven procedures ect. Deze tests verhelderen 
de diagnose en besparen u tijd. Bovendien weet u dankzij 
de tests of de reparatie gelukt is.

Ondersteuning voor groot aantal voertuigen Gegevens van 25 laatste voertuigen terughalen Voertuigspecifieke storingscodes Actuele gegevens in grafieken weergeven en opnemen FunctietestsDe SOLUS PRO™ biedt voertuig-
specifieke ondersteuning voor 
een groot aantal modellen van 
22 autofabrikanten. Dankzij de 
snelle opstarttijd, eenvoudige 
configuratie en intuïtieve 
navigatie kunt u snel aan 
de slag.


