
PRISVÄRD, ROBUST OCH LÄTTANVÄND

KONTROLLERAR TPMS SENSORER UTAN ATT BILEN KÖRS IN I VERKSTADEN

PROGRAMMERAR ALLA LEDANDE EFTERMARKNADSSENSORER

ATEQ VT36 erbjuder funktionalitet och fl exibilitet till 
en rimlig kostnad. Verktyget är konstruerat för krävande
verkstadsmiljöer, och dess kraftiga skal och hållbara
laddningsbatteri klarar enkelt av vardagen i verkstaden. 
Tack vare regelbunden uppdatering innehåller verktyget 
alla nya TPMS-sensorer och fordon som lanseras varje år.

KONTROLLERA
SENSORDATA

HITTA RÄTT
RESERVDEL

PROGRAMMERA 
OCH LÄR IN

Verktyget visar kompatibla sensorer och 
artikelnummer för alla fordon, inklusive 
korrekta åtdragningsmoment.

Snabb programmering av sensorer på eftermarknaden, ett hjul i taget. 
Vid inlärning används VT36 tillsammans med ett diagnostikverktyg 
eller enligt instruktionerna för automatisk/manuell inlärning i bilens 
användarhandbok. VT36 erbjuder ej inlärning via OBDII.

* Vissa sensorer medger inte visning av temperatur och batteristatus.

Fordonsinformation

Sensor-ID

Temperatur*

Tryck

Batteristatus*

Frekvens
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• Aktiverar  och avläser TPMS-sensorer på världens
alla bilmärken

• Programmerar alla ledande universalsensorer
på eftermarknaden

• Visar all sensordata på sekunden: ID, däcktryck, 
däcktemperatur, batteristatus m.m.

• Söker fordon via märke, modell och år

• Visar artikelnummer för TPMS-sensorer

• Lättläst display med inställbar bakgrundsbelysning

• Användarvänlig navigering och knappsats

• Frekvent databasuppdatering via dator

• Tillhandahåller information på 24 språk

FUNKTIONER I VT36



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

I FÖRPACKNINGEN  VT36-verktyget
  Laddare
  USB-kabel 
  Skiva med WebVT-programvaran, drivrutiner och handböcker  

VT36-VERKTYGET Storlek (HxBxD) 150 x 80 x 25 mm

 Vikt  0,25 kg

 Skärm  2,8 tum 

 Strömförsörjning Uppladdningsbart litiumjonbatteri

 Chassi  Skyddande gummiskal

 Radiomottagning  315 och 433 MHz

 Gränssnitt  24 språk: danska, engelska, fi nska, franska, hebreiska, italienska, japansk,
  kinesiska, kroatiska, koreanska, nederländska, norska, polska, portugisiska, 
  ryska, rumänska,  slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, 
  turkiska, tyska, ungerska.

 Garanti  1 år

I DATABASEN INGÅR  Sensordata  Alla originalsensorer globalt och de fl esta eftermarknadssensorerna,
  inklusive Schrader EZ Sensor, Alcar by Schrader, Alligator Sens-it, 
  Huf IntelliSens, Continental Redi Sensor, Hamaton T-Pro och EU-Pro, 
  Orange. 

 Bilmodellsdata  100 % av alla lätta motorfordon globalt med TPMS av direkttyp

 Programuppdateringar 1 års kostnadsfria uppdateringar av programvara och databas ingår

VT36 PRODUKTER   EU: 6660257
OCH TILLBEHÖR  USA: VT36-0000
  Även en OEM-version för bilbranschen, utan programmering 
  av eftermarknadssensorer, fi nns tillgänglig. Kontakta oss för 
  mer information.

 Tillbehör

KONTAKTA OSS          USA 
1-888-621-TPMS (8767) 

         KANADA (franska)
1-855-455-TPMS (8767) 

         EUROPA
+33-1-30 80 10 54
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https://www.youtube.com/user/ateqcorp
https://plus.google.com/+Ateqtpm/
https://www.facebook.com/ATEQTPMS
https://twitter.com/ATEQTPMS



