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Imagens do Produto

Especificação Técnica Vantagens do Produto

• Fonte de alimentação:  Li Polymer Recarregável
• Ecrã: Resolução LCD 128 x 64
• Teclado: Teclado com membrana de 7 teclas
• Portas: USB Mini-B USB para conectar ao  PC para

atualizações de software e download de arquivos
• Ambiente de trabalho: Temp: 0°C to 45°C,

humidade: 20-55%
• Ambiente de armazenamento: -10°C to +50°C,

humidade: 20-60%
• Design de baixa energia para aumentar a duração da bateria

entre cargas

Dimensões: 187 x 107 x 47mm 
Peso: 410g

• Funciona com as principais marcas de camiões e
autocarros

• Suporta uma ampla gama de configurações de
eixos e fluxo de processo

• Fornece o estado detalhado da bateria do sensor
• Fornece dados completos do sensores das roda.
• O teste de veículo identifica se os sensores estão

funcionais, defeituosos ou usados incorretamente
sem ser necessário retirar a roda.

• Reaprendizagem do sensor do veículo
• Suporta rodas em configuração dupla
• Operação apenas com uma mão
• Estrutura do menu de fácil utilização
• Atualizações de software WiFi fáceis de usar

O PRIMEIRO especialista avançado em TPM's de camiões e 
autocarros, ferramenta da Bartec Auto ID. A ferramenta 
ativa e lê todos os sensores TPMS OE para diagnosticar 
falhas e executar a reparação dos veículos. A sua ampla 
cobertura suporta os maiores fabricantes de veículos, 
modelos e sensores TPMS. A ferramenta fácil de utilizar 
exibe avisos de forma a orientar o técnico e mostra dados 
sobre os sensores TPMS, eixo configuração e avarias. A 
duração da bateria é exibida para minimizar visitas repetidas 
para a remoção de rodas e pneus. Exibe dados abrangentes 
relativos ao TPMS. Atualizações de software regulares. 
Suporte técnico através dos nossos técnicos multilíngues.
Kit contém: : Equipamento, Guia de inicio rápido, Bluetooth 
dongle, Carregador Universal, Cabo USB MINI, Carregador 
por Wireless e respectiva mala. 
Suporte de carregamento na parede disponível como acessório 
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