
Making 
cars talk.

CARS GENERICTRUCKS



• Trabalhe com um grupo mais amplo de veículos
• Uma base de dados que cobre a maioria das 

necessidades

Criação de novos fluxos de receita
• Manutenção de veículos elétricos e híbridos
• Ofereça novos serviços e conceitos
• Acompanhe o desenvolvimento
• Mantenha-se atualizado• Uso mais eficiente de recursos

• Menos erros e reverificações
Ganhe dinheiro
• Trabalhe mais rápido e de forma económica
• Faça a manutenção de mais veículos por dia
• Lide com mais problemas internamente
• Pague pelo que use 

Melhor a experiência e a lealdade do cliente
• Execute o trabalho correcto da primeira vez
• Permita apenas que veículos seguros saiam da 

sua oficina
• Forneça aos seus clientes uma experiência 

mais ampla do que um simples serviço
• Reduza o risco do cliente ir a outro local 

Diagnóstico orientado para o futuro

O ICON está repleto de funções que permitem planear e executar o 
serviço com mais rapidez, desde o momento que o cliente entra na 
oficina para diagnósticar e reparar, até à sua saída. Isto é possível 
por meio de funções como AutoVIN, Security Gateway e Quick 
Connect Bluetooth, citando alguns.

A nossa base de dados de veículos, em constante evolução, é 
bastante abragente e pormenorizada. Com 23 marcas de veículos 
elétricos diferentes e muitos modelos, o ICON oferece ao utilizador 
uma ótima solução de diagnóstico. O mecânico poderá identificar 
facilmente a maioria das marcas, modelos e problemas dos veículos. 

Benefícios para a sua oficina

Finalize o trabalho

Execute o trabalho, com rapidez, precisão e confiança

Quanto mais rápido terminar um trabalho, mais cedo poderá começar a trabalhar 
num próximo. O ICON, com o software CARS, ajudam-no a encontrar facilmente a 
causa raiz de um problema e fornece orientações sobre como resolvê-lo. 

Recursos úteis e uma base de dados cada vez maior são algumas das vantagens 
que fornecem assistência para resolver o problema de forma rápida e profissional.

Made in Sweden
Desde a primeira ideia, passando pelo 
desenvolvimento e até o produto final, todas as 
nossas soluções evoluem a partir da sede da 
Autocom em Trollhättan, Suécia.

Qualidade escandinava pura, feito para usuários 
de diagnóstico que esperam nada menos do que 
uma solução profissional que ajuda a resolver 
quase todos os problemas, de forma rápida, fácil e 
confiável.

ICON é o resultado de mais de 30 anos de 
experiência em engenharia de diagnóstico, 
conhecimento real em oficinas e um esforço para 
melhorar sempre a qualidade de nossas soluções. 

Veículos fiáveis na estrada - hoje e amanhã

O papel do veículo está a mudar, nas famílias, nas empresas e na nossa sociedade. Os avanços na 
tecnologia automóvel estão a explodir e novas eras tecnológicas estão evoluir. O cuidado com o meio 
ambiente resulta em novas soluções e há incertezas financeiras a enfrentar. 

Surgem novos ecossistemas de veículos, os consumidores e proprietários dos veículos exigem mais do 
que apenas um carro que funcione. Exigem uma experiência. A visão da AUTOCOM é orientar a jornada 
para veículos mais seguros nas estradas e, ao fazer isso, também incorporar experiências às pessoas.

Base de dados com 35.000 sistemas

Os softwares CARS e TRUCKS são softwares muito competente com recursos 
como Identificação do Sistema, Busca do Sistema e Atualização do Sistema. 
Pode executar funções de serviço, testes guiados, ajustes e ativações nos 
sistemas do veículo, graças a uma cobertura de veículos exclusiva.

O software CARS contém cerca de 35.000 seleções de sistema exclusivas e o 
sofware TRUCKS quase 18.000. Um número que cresce a cada atualização. O 
software CARS inclui veículos de passageiros e veículos comerciais ligeiros com 
todos os tipos de combustível, veículos elétricos e híbridos. O TRUCKS destina-
se a veículos pesados, reboques e autocarros.



INDICADOR MULTICOR

Visibilidade 360 para que sempre 
saiba o estado do VCI. 

DESIGN ROBUSTO
Resistente ao pó e à humidade 
em plástico TPE, tamanho de 

bolso e fácil de manusear.

OS ICONS
Indicadores claros e úteis,  
conexão Wifi, estado da 

bateria do veículo, gravador 
de vôo e estado de energia 

do ICON.   

DoIP
Capacidade integrada de 

comunicações DoIP.

CAN-FD
Integrado para uma 

comunicação mais rápida 
nos veículos.

CABO SUBSTITUÍVEL
Solução rápida e fácil 
para substituir o cabo.

PASSTHRU
(SAE J2534)

Possibilidade de acesso
 a software OE. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Dimensões: 190 x 52 x 17 mm 
Temp. de Operação. -20 – 40° C 
Tensão: 6-36 V
Corrente Máx.: 500 mA 
Peso: 410 g 

CARS
Um software de diagnóstico para veículos 
ligeiros e comerciais ligeiros. 

• Leia e apague códigos de avaria
• Faça adaptações e ajustes
• Grande cobertura de veículos
• Veículos hibrídos e elétricos
• Recursos inteligentes e simples
• Fácil de usar e focado na eficiência

GENERIC
Identifica códigos de avarias 
relacionado com emissões. 

• ISO 15031
• Ler códigos de avaria presentes e intermitentes
• Dados em tempo real
• Dados relacionados com emissões
• Aplica-se para normas TSFS 2010:78

Info System
Um dos melhores sistemas de informação 
técnica do mundo para manutenção de veículos

• Desenhos técnicos incluíndo valores de aperto
• Passo a passo para códigos de avaria
• Boletins técnicos de serviço vinculados a 

códigos de avaria
• Cobertura de dados líder da indústria, 

proveniente da HaynesPro Workshop Data. 

Faça um diagnóstico completo do veículo

TRUCKS
Realize diagnósticos em veículos pesados, 
autocarros, carrinhas e reboques. 

• Calibração do sensor de nível 
(Suspensão a ar)

• Reset da luz de serviçp
• Calibração da embraiagem
• Calibração de travões
• Análise de cilindros 
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