
ATIVA E LÊ SENSORES DE EQUIPAMENTO ORIGINAL EM SEGUNDOS

LÊ A PRESSÃO DOS PNEUS E DADOS DO SENSOR, ATÉ 22 RODAS

TAMANHO COMPACTO PARA O FÁCIL ACESSO NA CAVA DAS RODAS

A ferramenta ATEQ VT TRUCK oferece funcionalidades 
desenvolvidas especifi camente para a manutenção de camiões 
e autocarros europeus. Com um design compacto e resistente, 
a ferramenta lê facilmente sensores, mesmo em rodas duplas 
e permite gerir um máximo de 22 rodas. A ferramenta é 
compatível com a maioria dos sensores TPMS de camiões e 
autocarros e pode ser atualizada regularmente com novos 
veículos pesados de transporte assim que estiverem disponíveis.

VERIFIQUE 
OS DADOS DO SENSOR

LOCALIZE 
O SUBSTITUTO CORRETO

ATIVE 
E LEIA

A ferramenta direciona-o para as referências do sensor 
do camião ou autocarro e para os números de peça.

Ative e leia rapidamente os sensores, incluindo os sensores 
em rodas duplas e até 22 rodas.

* Alguns sensores poderão não apresentar a temperatura e o estado da bateria.  

Informações do veículo

ID do sensor

Temperatura*

Pressão

Estado da bateria*

•  Ideal para a gestão de frotas e a manutenção 
de veículos pesados

•  Verifi ca a pressão dos pneus para evitar situações de 
pressão insufi ciente e minimizar o tempo de paragem 
do veículo

•  Verifi ca os níveis de bateria do sensor para evitar falhas 
do sensor

•  Ativa os sensores TPMS da maioria das marcas de camiões 
e autocarros existentes no mercado europeu

•  Apresenta todos os dados do sensor: ID, pressão dos pneus, 
temperatura dos pneus, estado da bateria, etc.

•  Identifi ca o sensor por veículo e referência do sensor ou 
simplesmente lê todos os protocolos para a ativação

•  Tamanho compacto para o fácil acesso na cava das rodas

•  Gere facilmente a confi guração das rodas duplas

•  Gere e armazena até 22 rodas

•  Cobertura de veículos com atualizações regulares 
da base de dados

•  Inclui licença de software de 3 anos

FUNCIONALIDADES DO VT TRUCK

Ferramenta de ativação 
do TPMS para camiões e 
Ferramenta de ativação 
do TPMS para camiões e 
Ferramenta de ativação 

autocarros europeus

Ferramenta de ativação 
VT TRUCK



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NA CAIXA  VT TRUCK
  Carregador
  Cabo USB
  Software WebVT para computador e manuais de instruções

FERRAMENTAS VT TRUCK Dimensões (A x L x P) 150 mm x 80 mm x 25 mm
  (5,91 pol. x 3,15 pol. x 0,98 pol.)

 Peso 0,25 kg (0,55 lb)

 Ecrã Ecrã de 2,8» 

 Alimentação Bateria de polímeros de lítio recarregável

 Invólucro Manga de proteção de borracha

 Receção de rádio 315 e 433 MHz

 Interface  24 idiomas: inglês, alemão, castelhano, checo, francês, italiano, esloveno, 
sueco, dinamarquês, húngaro, eslovaco, neerlandês, romeno, polaco, 
norueguês, fi nlandês, português, turco, croata, grego, russo, hebraico, 
chinês, coreano.

 Garantia 1 ano

A BASE DE DADOS INCLUI Cobertura dos modelos Camiões e autocarros europeus 
 de camiões e autocarros 

 Cobertura dos sensores Sensores de equipamento original e sensores de instalação posterior 

 Atualizações do software Inclui atualizações gratuitas do software e base de dados durante 3 anos

VERSÕES DISPONÍVEIS Número de peça  VT TRUCK  6660325         VT TRUCK com extensão da antena

CONTACTE-NOS          EUROPA
tpmseurope@ateq.com 
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