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Samtliga priser är ex. moms och frakt.

i70 PRO

NT 680 PRO

Nya i70 PRO är IP67-klassad tablet med ett
nytt Android-system som gör felsökningar och
serviceåterställningar mycket snabbare än tidigare
modeller. 8,0" LCD-display som stödjer navigering
med handskar samt i ljusrika miljöer. Wi-Fi och
Bluetooth möjliggör internetuppkoppling och att
skriva ut protokoll. Mycket bra stöd för amerikanska
och asiatiska bilar. 1 års mjukvara.

En enklare typ av diagnos som visar felkoder i
klartext på tydlig 4,3”-display. Enkel navigering
gör det snabbt och enkelt att hitta vad du
behöver. Tillgång till de flesta typer av moduler
för bästa resultat. Perfekt att ha som extra
diagnos för att snabbt nollställa felkoder eller
ta med sig ut på jobb. Menyer på engelska.
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VIN-avläsning för val av bilmodell
Läser och raderar felkoder
Livedata
(SLR) Serviceåterställning
(EPB) Elektronisk parkeringsbroms serviceläge
(DPF) Dieselpartikelfilterregenerering
(SAS) Styrvinkelkalibrering
(TPMS) Felkoder
(TPD) Adaption gasspjäll
(BMS) Batteriinitiering vid batteribyte
Programmeringsfunktioner styrdon/nycklar
Komponentaktivering
Testkörning av ställdon
Adaption växellåda
70 bilmärken

Tillbehör:
• Förvaringsväska i hårdplast
• Laddare/strömadapter
• USB-kabel för VCI
• OBDII-kabel
• 12V-strömadapter
• Bilbatterikabel
Adaptrar för olika diagnosuttag:
• OBDII-adapter
• Mercedes Benz 38-pinadapter
• BMW 20-pinadapter
• Toyota 17-pinadapter
• GM/Daewoo 12-pinadapter
• Honda 3-pinadapter
• Kia 20-pinadapter
• Mazda 17-pinadapter
• Mitsubishi 12+16-pinadapter
Leasingkostnad:
Räknat på 36 månader

750 kr/mån
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Serviceåterställning
Elektronisk parkeringsbroms serviceläge
Dieselpartikelfilterregenerering
Styrvinkelkalibrering
Batteriinitiering vid batteribyte
Felkoder
Adaption gasspjäll
Livedata m.m.
Fria uppdateringar som görs genom datorn
Leasingkostnad:
Räknat på 12 månader
Kampanjpris:

899 kr/mån
9 900 kr

NT 644 PRO
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Testar batterier från 100-2000CCA
Testar 12V-batterisystem
Test för alla batterityper så som blybatterier,
AGM flat plate, AGM Spiral och GEL-batterier
Testar CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB
Testar batteriet på plats, inget behov att koppla
ur batteriet
Avslöjar om batteriet har dålig/defekt cell
Testar batteriet på tre sekunder
Testar laddningen från generatorn, 12/24V
Startmotoranalys och generatortest
Rippelmätning av spänningen ut från generatorn
Svenska menyer
Inbyggd skrivare
Kampanjpris:

2 995 kr

Kampanjpris:
24 900 kr
Inkl. 1 års mjukvara. Köp till 2 år för 5 000 kr
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ACTIA Nordic AB reserverar sig för eventuella felskrivningar
beträffande teknisk information, bilder och priser.
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