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AVL DiX POCKET HIBAKÓDOLVASÓ ÉS 
MOTORTESZTER M�SZER
 
 
Szállítási terjedelem: 

• Pocket PC + Operációs rendszer
• DiOBD 880-as mér�modul
• OBD kábel + univerzális kábel

 
AVL (osztrák) gyártmányú hibakódolvasó és motortesz
m�szer, mely alkalmas személygépjárm
és EOBD rendszer� fedélzeti diagnosztikára. A speciális 
OBD kábel és az univerzális kábel segítségével 
lehet�ségünk nyílik a teljes kör
benzines, mind pedig dízel járm
A diagnosztikai szoftverrel lehet
megjelenítésére, paraméterek beállítására és m
ellen�rzésére. 
Szervizkörülmények közé jól illeszked
jellemzi, rendkívül kompakt egység, nagyon kis mére
Oszcilloszkóppal nem b�víthet
 
 
Ajánlás: 
AVL RKFA m�szeres ügyfeleink 
DiOBD 880-as mér�modulla
használható! 
Típus független m�szer, a legtöbb európai autótípushoz 
használható. 
Könny� kezelhet�ség, magyar nyelv
Nincs szoftverhasználati id�korlát
A Pocket PC akkumulátorról is üzemeltethet
alatt is diagnosztizálható a gépjárm
 
 
Szolgáltatás: 
El�re egyeztetett id�pontban az Országos Hálózat 
minden telephelyén m�szerbemutatóval és egy hetes 
ingyenes tesztelési lehet�séggel állunk Ügyfeleink szíves 
rendelkezésére.  
Energotest Országos Hálózat biztosítja ügyfeleink t
kör�, szakszer� és gyors kiszolgálását: beüzemelést és 
betanítást (külön díj).  
 
 
 

   

Az árak tekintetében kérjük érdekl�djön az Országos Hálózatunknál!
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PC + Operációs rendszer 
�modul 

OBD kábel + univerzális kábel 

AVL (osztrák) gyártmányú hibakódolvasó és motorteszter 
szer, mely alkalmas személygépjárm�vek vizsgálatára, 

 fedélzeti diagnosztikára. A speciális 
OBD kábel és az univerzális kábel segítségével 

ségünk nyílik a teljes kör� diagnosztizálására, mind 
benzines, mind pedig dízel járm�veknél. 
A diagnosztikai szoftverrel lehet�ség van él� adatok 
megjelenítésére, paraméterek beállítására és m�ködtet�k 

Szervizkörülmények közé jól illeszked� m�szerkialakítás 
jellemzi, rendkívül kompakt egység, nagyon kis méretben.  

víthet�! 

szeres ügyfeleink már rendelkeznek 
modullal, ami diagnosztikára 

szer, a legtöbb európai autótípushoz 

magyar nyelv� program! 
�korlát!. 

A Pocket PC akkumulátorról is üzemeltethet� így próbaút 
alatt is diagnosztizálható a gépjárm�. 
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Energotest Országos Hálózat biztosítja ügyfeleink teljes 
kiszolgálását: beüzemelést és 
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