 TPMSעד אליך

צריך שירות? צוות המומחים של טכנוטייר עומד לרשותך!

9
9
9
9

9אספקת חיישני  TPMSתחליפיים לכל דגמי הרכב
9תכנות חיישנים בהתאם להוראות יצרן הרכב
9הדרכות מקצועיות לבדיקה ,שכפול ותכנות חיישנים
9סיוע בפתרון בעיות

להזמנת השירות חייגו:

03-9029666

* השירות בתוספת תשלום ע"י צוות מומחי דיאגנוסטיקה וTPMS-

* בהתאם לרשימת כיסוי המשתנה מעת לעת

7

11

מערכות בקרת לחץ
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 106-107מכשירי בדיקה ,שכפול ותכנות
 108-109חיישנים אוניברסליים
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מערכות בקרת לחץ ניפוח בצמיגים  /מכשירי בדיקה ,שכפול ותכנות

תוצרת צרפת

ATEQ VT-56 EOBD
כלי אבחון וטיפול בחיישני  TPMSהמתקדם מסוגו
מאפשר לבצע את כל הפעולות הנדרשות בטיפול ותחזוקת החיישנים
תוכנה מובנית לסינכרוניזציה מלאה עם כל דגמי השסתומים הקיימים בשוק
מסך תצוגה גדול וצבעוני
פשוט וידידותי לשימוש
הנתונים ניתנים להעברה למחשב ולהפקת תדפיס
מארז סיליקון להגנה בתנאי עבודה קשים

דמוצר
גל

אופציה – עמדה כולל מדפסת
זוכה פרס Top 20 Tools
של מגזין Motor

בדיקת חיישנים

ATEQ VT-56
EOBD

ATEQ VT-36

Bartec
Tech-500

Alligator PT-1

Texa Axone-S
TPS

Texa Axone
TPS

Technomotor
TPM-2

ü

ü

ü

û

ü

ü

ü

Alligator sens.it Alligator sens.it Alligator sens.it

שכפול חיישנים
אוניברסליים

Schrader EZSensor

Schrader EZSensor

Schrader EZSensor

T-Pro

T-Pro

T-Pro

Huf IntelliSens

Huf IntelliSens

Huf IntelliSens

Alligator sens.it Alligator sens.it Alligator sens.it
Alligator sens.it

Schrader EZSensor

Schrader EZSensor

Schrader EZSensor

חיבור למחשב
הרכב OBD -

ü

û

ü

û

ü

û

אופציה בתוספת
תשלום

ממשק עזרה
והדרכה מובנה

ü

ü

חלקי

û

ü

û

û

עדכון תוכנה דרך
האינטרנט

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

שמירת עבודות
בזכרון המכשיר

ü

חלקי

ü

ü

ü

û

û

דיגיטלי

דיגיטלי

חובה חיבור
למחשב

LCD Touch

מסך מגע

דיגיטלי

דיגיטלי

מסך

"LCD HD 4.3

צבעוני
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מערכות בקרת לחץ ניפוח בצמיגים  /מכשירי בדיקה ,שכפול ותכנות

תוצרת צרפת

תוצרת בריטניה

ATEQ VT-36

Bartec Tech-500

כלי מתקדם לאבחון וטיפול בחיישני TPMS

כלי מתקדם לאבחון וטיפול בחיישני TPMS
מאפשר צריבת מגוון חיישנים אוניברסליים
כולל חיבור OBD II
עדכונים בתשלום דרך האינטרנט

מאפשר אבחון תקלות ותחזוקת חיישנים
מסך דיגיטלי במגוון שפות
כיול חיישנים לרכב (ללא חיבור )OBD II
מאפשר צריבת מגוון חיישנים אוניברסליים
מארז סיליקון להגנה בתנאי עבודה קשים

תוצרת איטליה

תוצרת איטליה

Texa Axone-S TPS

Texa Axone TPS

כלי מהפכני לטיפול בחיישני TPMS
אפשרות להרחבת יכולות טיפול במערכות
רכב נוספות
מיועד גם לשירות Fast fit

כלי חדשני ,קומפקטי ונייד לאבחון וטיפול
בחיישני TPMS
כולל בסיס נתוני יצרן ייעודי לרוב דגמי
הרכב הקיימים בשוק

תוצרת גרמניה

תוצרת איטליה

Technomotor TPM-2

Alligator PT-1

כלי קומפקטי לאבחון וטיפול בחיישני TPMS
המכשיר מאפשר לבצע בדיקה ו"הערה" של
חיישנים חדשים ,וכיבוי נוריות חיווי בלוח
השעונים

מכשיר תכנות אוניברסלי
מיועד לתכנות חיישן “גולם" כך שיהיה
תואם לחלוטין לחיישן המקורי
חיבור למחשב באמצעות כבל USB
תהליך התכנות מתבצע באמצעות תוכנה
חינמית ידידותית לשימוש עם ממשק עברי
ואורך כ 60-שניות
במידה וידוע מספר הזהות ( )IDשל החיישן
המקורי נחסך הצורך בתהליך הלימוד
מחדש ()Relearn

אופציה  -קיט OBD
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מערכות בקרת לחץ ניפוח בצמיגים  /חיישנים אוניברסליים

תוצרת גרמניה

HUF Intellisens
מגיעים כאשר הפרוטוקולים של כל דגמי הרכב הנפוצים כבר מותקנים עליהם ,כך שכל מה שנדרש הוא הגדרה (קונפיגורציה) באמצעות מכשיר תכנות .היצרן
המקורי  OEשל חיישנים המורכבים על כלי רכב מתוצרת מרצדס ,BMW ,אאודי ,פורשה ,פולקסווגן ואחרים.

תוצרת בריטניה

T-Pro
מספקים את הכיסוי הרחב ביותר הקיים בשוק .כוללים שבב ™ Freescaleוסוללה מתוצרת  Maxellבעלת אורך חיים של  5שנים .ניתנים לתכנות באמצעות
מכשירים מתוצרת  ATEQאו .Bartec
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מערכות בקרת לחץ ניפוח בצמיגים  /חיישנים אוניברסליים

תוצרת גרמניה

Alligator Sens.It
מספקים כיסוי רחב של כ 90%-מדגמי הרכב ,בתדרים (315MHzאירופאי) ו( 434MHz-אמריקאי) .ניתנים לתכנות באמצעות מכשיר תכנות ייעודי המתחבר
למחשב בחיבור  USBאו באמצעות אחד המכשירים המובילים מתוצרת  ATEQ, Bartech, Texa, Tehnomotorוכו'

תוצרת ארה"ב

Schrader EZ-Sensor
מספקים כיסוי רחב של כ 90%-מדגמי הרכב .ניתנים לתכנות באמצעות אחד מהמכשירים המובילים מתוצרת  ATEQ, Bartech, Texa, Tehnomotorוכו' .היצרן
המקורי  OEשל חיישנים המורכבים על כלי רכב מתוצרת טויוטה ,יונדאי ואחרים.
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מערכות בקרת לחץ ניפוח בצמיגים  /אביזרים למערכות בקרת לחץ ניפוח בצמיגים

תוצרת צרפת

ערכת כלים לTPMS-
ערכת כלים הכוללת את כל הכלים הנדרשים להחלפת
חיישנים
הערכה כוללת:
y yבוקסה  7מ"מ  11 /מ"מ  12 /מ"מ
y yבוקסה - Torxן10 /15 / 20
y yמפתח מומנט לשסתום
y yחולץ שסתומים
y yידית מומנט Nm 1-8

תוצרת סין

ערכת כלים לTPMS-
ערכת כלים הכוללת את כל הכלים הנדרשים להחלפת
חיישנים
הערכה כוללת:
y yחולץ שסתומים  /גומיות
y yמפתח ונטיל Nm 0.45
y yבוקסה - TorxןT10
y yראצ'ט מומנט Nm 3.4-13.6
y yבוקסה  11/12מ"מ
y yידית מומנט Nm 1-8
y yסט מפתח - Torxן10 /15 / 20

תוצרת גרמניה

ערכה לפירוק והרכבת חיישנים
להתקנה בטוחה ומקצועית של חיישנים ושסתומים
הערכה כוללת:
y yמתאם “1/4
y yמפתח מומנט מכוייל ,מותאם ל 3.3-ניוטון/מטר
y yבוקסות מומנט בגודל  15ו20-
y yמחזיק שסתומים
y yמפתחות אלן  11מ"מ ו 12-מ"מ
y yנרתיק שימושי לחגורה

