
Állapot: 2008.03.01. 

 

www.energotest.hu

AVL DIX DIAGNOSZTIKA
 
 
AVL DiX HIBAKÓDOLVASÓ ÉS MOTORTESZTER 
M�SZER 
 
 
Szállítási terjedelem: 

• DiOBD 880-as mér�modul
• OBD kábel  + Univerzális kábel
• Diagnosztikai szoftver 
 

AVL (osztrák) gyártmányú hibakódolvasó és motortesz
szoftver, mely alkalmas személygépjárm
EOBD rendszer� fedélzeti diagnosztikára. A speciális OBD 
kábel és az univerzális kábel segítségével lehet
teljes kör� diagnosztizálására, mind benzines, mind pedig dízel 
járm�veknél. Motordiagnosztikán kívül ABS, légzsák, klím
komfortelektronika, immobiliser, központi zár, m
BUS és egyéb rendszerek is diagnosztizálhatók.
A diagnosztikai szoftverrel lehet�
és törlésre, él� adatok megjelenítésére, paraméterek 
beállítására és m�ködtet�k ellen�
A diagnosztikai szoftverrel 27 különböz
különböz� vezérl�egység család vizsgálata végezhet
mint 8300 él� adat blokk jeleníthet
különböz� hibakódról kapunk szöveges információt.
 
 
A diagnosztikai szoftver futtatásához a számítógépe
az Ügyfél biztosítja, kérésre az Energotest Kft. is
számítógépet külön díj ellenében!
 
 
Ajánlás: 
AVL RKFA m�szeres ügyfeleink 
880-as mér�modullal, ami diagnosztikára használható!
Típus független szoftver, a legtöbb európai autótíp
használható, egyedülálló Suzuki diagnosztika!
Könny� kezelhet�ség, magyar nyelv
Nincs szoftverhasználati id�korlát
 
 
Szolgáltatás: 
El�re egyeztetett id�pontban az Országos Hálózat minden 
telephelyén m�szerbemutatóval és megegyezés szerint 
ingyenes tesztelési lehet�séggel állunk Ügyfeleink szíves 
rendelkezésére.  
 
 
 

Az árak tekintetében kérjük érdekl�djön az Országos Hálózatunknál!
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modul 
OBD kábel  + Univerzális kábel 

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

 fedélzeti diagnosztikára. A speciális OBD 
kábel és az univerzális kábel segítségével lehet�ségünk nyílik a 

ztizálására, mind benzines, mind pedig dízel 
veknél. Motordiagnosztikán kívül ABS, légzsák, klíma, 

komfortelektronika, immobiliser, központi zár, m�szerfal, CAN-
BUS és egyéb rendszerek is diagnosztizálhatók. 
A diagnosztikai szoftverrel lehet�ség van hibakód kiolvasásra 

 adatok megjelenítésére, paraméterek 
k ellen�rzésére. 

A diagnosztikai szoftverrel 27 különböz� járm� protokoll, 501 
egység család vizsgálata végezhet� el, több 

blokk jeleníthet� meg és kb. 33.000 
 hibakódról kapunk szöveges információt. 

A diagnosztikai szoftver futtatásához a számítógépet, laptopot 
az Ügyfél biztosítja, kérésre az Energotest Kft. is tud ajánlani 
számítógépet külön díj ellenében! 
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