
GOEDKOOP, DEGELIJK EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

CONTROLEERT DE TPMS-SENSOREN VOORDAT MET DE WERKZAAMHEDEN WORDT BEGONNEN

PROGRAMMEERT ALLE POPULAIRE UNIVERSELLE SENSOREN

De ATEQ VT36 biedt functionaliteit en fl exibiliteit tegen
een betaalbare prijs. De stevige behuizing werd ontworpen 
met het oog op de dagelijkse uitdagingen van een 
werkplaats. De duurzame oplaadbare accu kan de 
routinewerkzaamheden in de reparatiewerkplaats perfect 
aan. Dankzij de regelmatige updates bevat dit toestel 
alle nieuwe TPMS-sensoren en voertuigen die elk jaar 
worden geïntroduceerd.

TPMS 
SENSOREN UITLEZEN

VIND 
HET JUISTE
ONDERDEEL

PROGRAMMEREN 
EN AANLEREN

Het toestel wijst u de compatibele sensoren 
en onderdeelnummers voor elk voertuig aan 
en geeft de juiste aanhaalmomenten weer.

Programmeer snel universele sensoren, wiel per wiel. 
Om sensoren aan te leren aan het voertuig, gebruikt u de VT36 samen 
met een diagnosescantoestel of volgt u de instructies voor automatisch 
of handmatig aanleren in de gebruikshandleiding van de auto. 
De VT36 beschikt niet over een functie voor het aanleren via OBDII.

*Sommige sensoren geven mogelijk geen temperatuur en/of accustatus weer.

Voertuiginformatie

Sensor-ID

Temperatuur*

Bandendruk

Accustatus*

Frequentie
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• Activeert en leest TPMS-sensoren van alle merken
personen voertuigen wereldwijd

• Programmeert alle populaire universele
aftermarketsensoren

• Geeft alle sensorgegevens weer in seconden:
ID, bandendruk, bandentemperatuur, accustatus enz.

• Selecteert voertuigen door te zoeken
op merk/model/jaar

• Geeft de onderdeelnummers van TPMS-sensoren
• Eenvoudig afl eesbaar display met aanpasbare

achtergrondverlichting
• Gebruiksvriendelijke navigatie en bedieningsknoppen
• Frequente updates van de database via software

voor pc
• Programma ondersteunt 24 talen

FUNCTIES VAN DE VT36
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

MEEGELEVERD  VT36-toestel
  Lader
  USB-kabel 
  Cd-rom met WebVT-software voor PC, 
  stuurprogramma’s en gebruikshandleidingen

VT36-TOESTEL Afmetingen (h x b x d) 150 mm x 80 mm x 25 mm 

 Gewicht 0,25 kg 

 Scherm 2,8’’ scherm 

 Voeding Herlaadbare lithium-ionaccu 

 Behuizing Rubberen beschermhoes 

 Radio-ontvangst 315 en 433 MHz 

 Interface 24 talen: Nederlands, Engels, Duits, Italiaans, Frans, Spaans, Chinees, 
  Kroatisch, Tsjechisch, Deens, Fins, Hebreeuws, Hongaars, Koreaans, 
  japones, Noors, Pools, Portugees, Russisch, Roemeens, Slowaaks, 
  Sloveens, Zweeds, Turks

 Garantie 1 jaar

DATABASE BEVAT Sensoren Alle OE-sensoren wereldwijd en de meeste aftermarketsensoren,
  waaronder de Alcar by Schrader, Alligator Sens-it, Continental 
  Redi Sensor, Huf IntelliSens, Hamaton T-Pro en EU-Pro, Schrader 
  EZ-Sensor, Orange.

 Voertuigmodellen 100% van alle lichte voertuigen wereldwijd die zijn uitgerust 
  met directe TPMS

 Software-updates 1 jaar gratis updates van software en database inbegrepen 

VT36-PRODUCTEN   EU: 6660257
EN -ACCESSOIRES  VS: VT36-0000
  Er is eveneens een versie voor OEM’s in de automobielsector
  verkrijgbaar, zonder functie voor het programmeren van 
  aftermarketsensoren. Neem contact met ons op voor meer
  informatie.

 Accessoires

NEEM CONTACT MET ONS OP          VS
1-888-621-TPMS (8767) 

         CANADA (Frans)
1-855-455-TPMS (8767)

         EUROPA
+33-1-30 80 10 54

Set voor 
sensorcontrole
Set voor 
sensorcontrole

TIA-tabel
(enkel in de VS)
TIA-tabel
(enkel in de VS)

1 jaar
software-
updates

https://www.youtube.com/user/ateqcorp
https://plus.google.com/+Ateqtpm/
https://www.facebook.com/ATEQTPMS
https://twitter.com/ATEQTPMS



