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Especificação técnica Vantagens do Produto

• Serviços Avançados e Funções de Diagnóstico
• Cobertura Abrangente de Veículos
• Diagnóstico e procedimentos Manual de Reset de óleo
• Reset de bateria para todas as marcas de veículos
• Instruções de Função Abrangentes Incorporadas
• Processo Simples de Atualização via USB
• Ecrã OLED de Alto Constraste
• Teclado Resistente a Óleos e Água
• Protocolos J1850, CAN, ISO
• Interface de veículo multiplexada para protocolos

específicos do fabricante não padronizados
• Actualizações regulares

Dimensões: 187 x 107 x 47mm 
Peso: 290g

• VALIDAÇÃO DA BATERIA
Para "Start/Stop", carregamento inteligente e gestão de
bateria. Todos os fabricantes de baterias cobertos. Pode
validar uma bateria de substituição em menos de 60
segundos.

• TRAVÃO DE ESTACIONAMENTO ELETRÓNICO (EPB)
Lê e Apaga códigos de avarias, dados ativos, modos de
serviço e calibração.

• RESET DA LUZ DE SERVIÇO (SLR)
Oferece funções de diagnóstico para reset da luz de
serviço, degradação do óleo e manutenção regular

• REGENERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO FILTRO DE
PARTÍCULAS (DPF/FAP)
Lê e Apaga códigos de avarias do DPF. Regeneração
dinâmica e estática, adaptação, reposição e reset de
aditivos.

• COBERTURA EOBD / OBDII
Lê e Apaga códigos bem como executa outras funções
OBD com o benefício do acesso completo á base de dados
de códigos dos fabricantes para todos os códigos P, B e U.

A ferramenta TECH100 é a primeira ferramenta de diagnóstico 
especializado em serviços de Bateria/Óleo/Travões para as 
oficinas de pneus.

O TECH100 é uma ferramenta multiplexada para o serviço de 
diagnóstico, com protocolos de cobertura abrangentes para dar 
suporte à Validação de Baterias, Travão Eletrónico de 
Estacionamento (EPB), Luz de Serviço (SLR) e Filtro de Partículas 
Diesel (DPF) e mais serviços em desenvolvimento. 
O benefício adicional da cobertura EOBD / OBDII, oferece ao 
usuário funções completas para todos os modos, com bancos de 
dados de códigos de avarias para códigos P, B e U. 

Não é necessário usar aplicações separadas para encontrar 
códigos de avaria específicos do fabricante, o TECH100 possui 
esses pré-carregados, economizando seu tempo.

O kit contém: TECH100, cabo OBD, cabo USB, manual do 
utilizador e mala de transporte. 
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