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O equipamento de serviço TPMS mais avançado, tudo 
em um. O ÚNICO equipamento de diagnóstico com Wi-
Fi, Bluetooth, Carga Indutiva e teste de ignição chave 
Passiva / Keyless.
O TECH500 comunica com o software "TPMS Desktop" 
para descarregar os dados de controlo onde podem ser 
guardados ou transferidos para outras aplicações. 
Aplicações separadas abrangem trabalhos em viaturas 
móveis, oficinas e redes de pneus.
O Kit contém: Equipamento, manual de utilizador, carregador 
universal, dongle Bluetooth, cabo USB, mala de transporte.

• Diagnóstico "Teste antes de Mexer"
• Tecnologia de Diagnóstico Avançada TPMS
• Cobertura elevada para reaprendizagem dos veículos

• Programa todos os principais Sensores de Substituição do
Aftermarket

• Comunicações Wi-Fi e Bluetooth
• Teste de entrada passiva/keyless
• Software PC para gestão dos dados de controlo e

actualizações de software
• Concepção de baixo consumo, para uso intensivo entre

recargas

 

• Funcionamento mais intuitivo - QUALQUER pessoa na 
sua empresa pode utilizar esta ferramenta

• Teste de TPMS e programação dos sensores num único 
equipamento

• Cobertura OBD extensiva, incluindo fabricantes 
Asiáticos, GM, Ford e Franceses

• Actualizações de software através de WiFi permitindo a 
reparação dos veículos mais recentes

• Códigos de falha de diagnóstico - Diagnóstico de falhas 
da ECU e receptor, baterias descarregadas dos sensores

• Maior informação TPMS no equipamento -
reaprendizagem do veículo, sensor/informação do 
veículo

• Carga sem fios significando que o equipamento estará 
sempre carregado e sem cabos

• Funciona com o software "TPMS Desktop" – gestão de 
dados, informação TPMS e actualizações de software
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