KTS 525 a ESI[tronic] light
Cenově výhodné řešení
pro běžný servis

Moderní vozidla vyžadují moderní technologie.

KTS 525 s ESI[tronic] light poroste společně s vaším

To platí i pro jejich servis. Diagnostika je tedy

servisem. Uživatel má možnost pomocí jednorázového

nezbytnou podmínkou i pro ty dílny, které se
neprofilují jako specialisté. Právě pro ty je tu
nová KTS 525, která nabízí vysoký standard

upgradu přejít na plnou „profi“ verzi ESI[tronic] 2.0,
která postaví schopnosti a funkce KTS 525 (s výjimkou
funkce multimetru) na roveň KTS 540, tedy aniž by musel nákladně měnit celý přístroj.

značky Bosch a přitom příznivou pořizovací
cenu i provozní náklady.
KTS 525
Tak jako tradiční moduly a přístroje řady KTS, i KTS 525
nabízí kompletní záběr značek, modelů a řídicích jednotek drtivé většiny moderních automobilů. Její uživatel
si může být jist plnou funkčností a podporou při všech
servisních úkonech, které je třeba v rámci běžné údržby
provádět.
ff Stejný koncept ovládání a práce s informacemi jako
u současné KTS a ESI[tronic] 2.0 - powered by
ESI[tronic] light
ff Univerzální multiplexer umožňuje plnou adaptaci
dle zapojení konkrétní diagnostické zásuvky vozidla
i podporu CAN sběrnice
ff Bezdrátová komunikace s PC uživatele na bázi

ESI[tronic] 2.0: Vše od jednoho dodavatele
Vedle diagnostiky řídicích jednotek jsou k dispozici také
technická informace jako schéma zapojení, pokyny pro
servis a opravy a také systémové informace. Přídavně
získáte katalogy náhradních dílů Bosch a katalogová data
kooperačních partnerů Bosch se servisními informacemi
a montážními pokyny. Ve spojení s jednoduchou obsluhou
zajišťuje rychlou a efektivní práci na vozidle.

Bluetooth protokolu
ff Kompatibilita se všemi specifickými diagnostickými
kabely v konceptu „Easy Connect“
ff Příznivá cena také z důvodu vypuštění modulu
multimetru
ESI[tronic] light
Na základě již osvědčeného systému ESI[tronic] 2.0 byl
vyvinut nový ESI[tronic] light. Shodně pokrývá více než
180 značek vozidel.
ESI[tronic] light má k dispozici veškeré funkce a informace potřebné právě pro servisní a údržbové práce.
ff Vyčtení a vymazání paměti závad
ff Zobrazení „skutečných hodnot“
ff Kompletní automatické načtení a otestování všech
vozidlových systémů diagnostikovaného vozidla
(tzv. „přehled systému“)
ff Veškeré kroky údržby (např. odvzdušnění ESP, servis
el. parkovací brzdy atd.)
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