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Als u kiest voor een Snap-on diagnosetester, krijgt u er een diagnosepartner bij.
Goede raad is duur, maar niet voor Snap-on klanten!
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vanuit België 0380-80537.
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Diagnose stellen aan een complex systeem hoeft niet
ingewikkeld te zijn.

SOLUS Ultra™

De nieuwe Solus Ultra
maakt de oorzaak
van het probleem
wel heel duidelijk.

U bent het type dat alles aan durft, dus waarom zou een moeilijke diagnose u weerhouden
van een succesvolle reparatie.
De Solus Ultra levert een compleet scala aan diagnose functies, zonder vertragende ballast.
Dankzij hardware standaardisatie geen sleutelkaartjes meer en een zeer snelle opstart.
Combineer dat met de uitgebreide merkondersteuning (zonder de kosten van de
fabrieksapparatuur) en je hebt productiviteit en eenvoud in volledige harmonie.

65%
Groter scherm.
100%
Touchscreen bediening.
Het nieuwe 7” scherm is niet alleen groter, maar biedt ook meer
werkruimte.
De interface is totaal nieuw ontwikkeld en via duidelijke iconen
navigeert u moeiteloos van de ene auto naar de andere. Creëer
aangepaste datalijsten met het topje van uw vinger, maak opnames
en speel deze zonder moeite weer af.
Er is ook een nieuwe “oorzaak en gevolg” functie die de live data
interactief maakt.
Al deze mogelijkheden binnen handbereik en zo eenvoudig, u hoeft
uw vinger er nauwelijks voor op te tillen.

7" Scherm

Touchscreen bediening

BETER
hanteerbaar.
NOG
krachtiger.

Terwijl het scherm groter is geworden, is de tester juist compacter en
slimmer.
De nieuwe compacte lithium ion accu laadt automatisch wanneer de
tester wordt aangesloten op een voertuig. Eén simpele universele data
kabel ondersteund alle EOBD applicaties en ook het operating systeem
is sneller geworden.
Dezelfde betrouwbare technologie wordt ook gebruikt in medische en
militaire toepassingen. SOLUS Ultra is het voorbeeld van klein maar fijn.

Laden vanuit het voertuig

Sleutelloze adapter kabel

VindT storingen

SNELLER.
Levert oplossingen

VLOTTER.
10 seconden opstart tijd

Met de SOLUS Ultra kunt u al aan de slag na 10 seconden en
heeft u heeft directe toegang tot de meest veelzijdige
voertuigondersteuning die er te vinden is.
Fabrikant specifieke ondersteuning voor meer dan 40 merken,
interactieve adaptie functies en testen met live data op het
scherm. Met de SOLUS Ultra heeft u het antwoord in handen.

Ondersteund meer dan
40 merken

Specificaties:

11"

• Groot 7" display met achtergrondverlichting,
duidelijke weergave onder alle
omstandigheden.

• USB poort voor verbinding met een PC,
opslaan, printen en delen met Shopstream
Connect software.

• Intuïtieve touchscreen navigatie.

• Alle beschikbare Parameters opslaan en tot
4 tegelijk grafisch weergeven.

• Snelle 10 seconden opstarttijd.
• Steady-charge lithium ion accu, laad
automatisch via het aangesloten voertuig.
• Gedetailleerde foutcode definities, live data,
functietests, inleren en adapties.
• Aangepaste datalijst, freeze frame, PID
sorteren, pauze, zoom, PID trigger, snapshot
en cursor functies.

Gebruik de bi-directionele oorzaak en gevolg
diagnose in live data. (indien ondersteund door het voertuig)

• High capacity microSD kaart, bevat de
software en biedt genoeg ruimte om uw data
op te slaan.
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• Fabrikant specifieke ondersteuning voor
talloze systemen voor modellen vanaf 1992.
Voor de US modellen vanaf 1980. De US
database is in het Engels.

Snelle EOBD Diagnose test voor de APK 2.0

Antwoorden voor duizenden foutcodes direct
in de tester.

Bekijk tot 4 dataparameters in hoge resolutie
grafische weergave, zoom in, zet PID triggers en
pas de datalijst naar uw wensen aan.

