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Vážený zákazníku společnosti WABCOWÜRTH,  
 
rádi bychom vás informovali, že společnost WABCOWÜRTH vydala novou 

aktualizaci s četnými novinkami. Byla nově přidána a aktualizována řada funkcí. 

1. Nová diagnostická zpráva 
 

S okamžitou platností může být každá provedená funkce dokumentována 

v systému W.EASY.  
 

Výtisk diatnostické zprávy je například vhodný jako doklad při vyúčtování 
s pojišťovnami po výměně čelního skla a jako doklad kvality pro zákazníka.  
 

  
 
Příklad diagnostické zprávy najdete v příloze.   

  

http://browse.dict.cc/tschechisch-deutsch/%C4%8Derven.html
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2. Nové funkce 
 

Kromě četných nových funkcí, které byly přidány do naší poslední aktualizace 

softwaru, najdete níže výběr hlavních novinek: 
 
MAN  

 
Řada TG od 2014 

Omnibusy od 2014 
 

 Asistent kontroly stopy (LGS II) 

o Načtení paměti chybových hlášení 
o Načtení skutečných hodnot 

o Kalibrace po výměně čelního skla 
 

MB 

  
Unimog U20 

 
Unimog U20 je nový model integrovaný do softwaru W.EASY. Řídicí jednotky, 
jako je mimo jiné řídicí jednotka motoru, regulace jízdy a antiblokovací systém 

(ABS), můžete nyní snadno diagnostikovat pomocí softwaru W.EASY.  
 

Volvo  
 
FH New  

 
 Registrace výměny baterie 

Tuto funkci použijte, pokud jste vyměnili baterii nebo generátor 

3. Horká linka  
 
S okamžitou platností je k dispozici pevná linka pro naše zákazníky 

v Portugalsku. 
 

Portugalština  +351 217 202 582 
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4. Obsah aktualizace diagnostiky 
 
Podrobný seznam nového obsahu aktualizace univerzální diagnostiky pro vozidla 

různých značek najdete v softwaru W.EASY v nabídce „?“. 
 

 
 
V případě dotazů kontaktujte naši produktovou horkou linku na telefonním čísle 

+420 228 884 562*. Můžete se informovat i na našich internetových stránkách 
www.wabcowuerth.de. 

 
S pozdravem 

 

 

 
Roman Reinspieß 
Produktové oddělení 
 

*Konzultace zdarma.  
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Diagnosebericht

Fahrzeug Mercedes Benz - Actros II

Kennzeichen KEH-PL 51

Fahrgestellnr. WDB9342231L522807

Baujahr

Kilometerstand 463141

Datum 09.06.2017 / 16:17

Baugruppe

Beschreibung scan_normal

Protokoll 9mblvcpc0_ppnr9_kw_7_mpii

Selbsttest (09.06.2017 16:18)

Beschreibung

Messung aller Sensoren, Status: OK

Motor abgestellt, Zündung eingeschaltet.

OK

Messung aller Sensoren

Parameter Wert Zulässiger
Bereich

Einheit

Widerstand Motorbremsventil 1 36 30-100 Ohm

Widerstand Motorbremsventil 2 Ungültiger
Wert

30-100 Ohm

Widerstand Splitter-Ventil 1 5858 60-180 Ohm

Widerstand Splitter-Ventil 2 5858 60-180 Ohm

Widerstand Kupplungssensor 0 0 Ohm

Spannungsversorgung Luftreinigersensor und
Kühl�üssigkeitsstand-Schalter

5,2 4,5-5,5 V

Spannungssignal Luftreinigersensor 4,6 3,8-4,8 V

hO061-0151retlahcS-dnatsstiekgissülflhüK dnatsrediW m

OK

09.06.2017 / 16:20
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Agrale Bus

MA 8.x 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

MA 9.x 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

MA 10.x 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

MT 12.x 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

Alexander Dennis

Enviro 200 Dart 2007-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2008-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2013 ●            

Kompresní zkouška 2007-2013 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2008-2013 ●            

Vysokotlaká zkouška 2007-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2008-2013 ●            



Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2013 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2007-2013 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2007-2013 ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2007-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2013 ●            

Servisní data 2008-2013 ●            

Vypnutí válce 1 2007-2013 ●            

Vypnutí válce 2 2007-2013 ●            

Vypnutí válce 3 2007-2013 ●            

Vypnutí válce 4 2007-2013 ●            

Vypnutí válce 5 2007-2013 ●            

Vypnutí válce 6 2007-2013 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2007-2013 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2007-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2008-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2008-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2008-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2008-2013 ●            

Enviro 300 2006-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2006-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2006-2013 ●            

Kompresní zkouška 2006-2013 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2006-2013 ●            

Vysokotlaká zkouška 2006-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2006-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2006-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2006-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2006-2013 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2006-2013 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2006-2013 ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2006-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2006-2013 ●            

Servisní data 2006-2013 ●            

Vypnutí válce 1 2006-2013 ●            

Vypnutí válce 2 2006-2013 ●            

Vypnutí válce 3 2006-2013 ●            

Vypnutí válce 4 2006-2013 ●            

Vypnutí válce 5 2006-2013 ●            

Vypnutí válce 6 2006-2013 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2006-2013 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2006-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2006-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2006-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2006-2013 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2010-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2006-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2006-2013 ●            

Enviro 400 2006-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2006-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2006-2013 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2006-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2006-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2006-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2006-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2006-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2006-2013 ●            

Servisní data 2006-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2006-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2006-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2006-2013 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2010-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2006-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2006-2013 ●            

Enviro 500 2005-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2005-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2005-2013 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2005-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2005-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2005-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2005-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2005-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2005-2013 ●            

Servisní data 2005-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2005-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2005-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2005-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2005-2013 ●            



Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2005-2013 ●            

Javelin 2008-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2008-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2013 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2008-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2008-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2013 ●            

Servisní data 2008-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2008-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2008-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2008-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2008-2013 ●            

R-Series 1999-2006     ●        

Výměna ECU 1999-2006     ●        

Test systému během provozu 1999-2006     ●        

Trident 2006-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2006-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2006-2013 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2006-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2006-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2006-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2006-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2006-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2006-2013 ●            

Servisní data 2006-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2006-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2006-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2006-2013 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2010-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2006-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2006-2013 ●            

Autosan

Sancity 2008-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2008-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2013 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2008-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2008-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2013 ●            

Servisní data 2008-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2008-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2008-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2008-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2008-2013 ●            

Gemini 2004-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2004-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2004-2013 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2004-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2004-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2004-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2004-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2004-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2004-2013 ●            

Servisní data 2004-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2004-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2004-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2004-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2004-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2004-2013 ●            

Tramp 2000-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2000-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2000-2013 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2000-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2000-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2000-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2000-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2000-2013 ●            



Omezení rychlosti jízdy 2000-2013 ●            

Servisní data 2000-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2000-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2000-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2000-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2000-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2000-2013 ●            

Lider 2000-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2000-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2000-2013 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2000-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2000-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2000-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2000-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2000-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2000-2013 ●            

Servisní data 2000-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2000-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2000-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2000-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2000-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2000-2013 ●            

Ramzes 2004-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2007-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2007-2013 ●            

Kompresní zkouška 2004-2013 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2007-2013 ●            

Vysokotlaká zkouška 2004-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2007-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2007-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2007-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2007-2013 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2004-2013 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2004-2013 ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2004-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2007-2013 ●            

Servisní data 2007-2013 ●            

Vypnutí válce 1 2004-2013 ●            

Vypnutí válce 2 2004-2013 ●            

Vypnutí válce 3 2004-2013 ●            

Vypnutí válce 4 2004-2013 ●            

Vypnutí válce 5 2004-2013 ●            

Vypnutí válce 6 2004-2013 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2004-2013 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2004-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2007-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2007-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2007-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2007-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2007-2013 ●            

Eurolider 2004-2013 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2004-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2004-2013 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2004-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2004-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2004-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2004-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2004-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2004-2013 ●            

Servisní data 2004-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2004-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2004-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2004-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2004-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2004-2013 ●            

DAF

CF 65 2001-2012     ●    ●    

Výměna ECU 2006-2012     ●        

Číst parametry servisu 2001-2006         ●    

Test systému během provozu 2006-2012     ●        

Napsat nové parametry servisu, rozsah / datum 2001-2006         ●    

CF 75 2001-2013     ●    ●    

Výměna ECU 2006-2013     ●        

Číst parametry servisu 2001-2006         ●    

Test systému během provozu 2006-2013     ●        



Napsat nové parametry servisu, rozsah / datum 2001-2006         ●    

CF 85 2001-2013     ●    ●    

Výměna ECU 2006-2013     ●        

Číst parametry servisu 2001-2006         ●    

Test systému během provozu 2006-2013     ●        

Napsat nové parametry servisu, rozsah / datum 2001-2006         ●    

XF 105 2006-2013     ●        

Výměna ECU 2006-2013     ●        

Test systému během provozu 2006-2013     ●        

XF 2013-2016     ●   ● ●    

Výměna ECU 2013-2016     ●        

Reset úrovně nasycení 2013-2016         ●    

Test systému během provozu 2013-2016     ●        

CF 2013-2016 ●    ●   ● ●    

Relé ohřívače nádrže Adblue 2013-2016 ●            

Montáž vyčištěného filtru kouřových částic 2013-2016 ●            

Deaktivace válce 2013-2016 ●            

Výměna ECU 2013-2016     ●        

Test těsnosti palivového systému 2013-2016 ●            

Relé žhavicí svícky 2013-2016 ●            

Instalace nového filtru pevných částic vznětového motoru 2013-2016 ●            

Reset úrovně nasycení 2013-2016         ●    

Test systému během provozu 2013-2016     ●        

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2013-2016 ●            

LF 2013-2016        ●     

LF 45 2001-2006         ●    

Číst parametry servisu 2001-2006         ●    

Napsat nové parametry servisu, rozsah / datum 2001-2006         ●    

LF 55 2001-2006         ●    

Číst parametry servisu 2001-2006         ●    

Napsat nové parametry servisu, rozsah / datum 2001-2006         ●    

XF 95 2001-2006         ●    

Číst parametry servisu 2001-2006         ●    

Napsat nové parametry servisu, rozsah / datum 2001-2006         ●    

Dennis Eagle

Elite 2 2005-2013 ●            

Olympus 2005-2012 ●            

Phoenix 2 2005-2012 ●            

Beta 2 2005-2012 ●            

EvoBus Chassis

BR 300 euro III 2000-2005   ●          

BR 400 euro III 2000-2009   ● ●         

BR 400 euro IV-V 2004-2013   ● ●         

Cobus 541 2004-2012   ●          

Conecto 2004-2012   ● ●         

Capacity 2004-2013   ● ●         

Integro 2000-2009   ● ●         

Integro euro IV-V 2004-2013   ● ●         

Intouro 2000-2009   ● ●         

Intouro euro IV-V 2004-2013   ● ●         

MBC 2000-2009   ●          

MBC euro IV-V 2004-2013   ●          



Multego 2004-2012   ● ●         

O520 Cito 2000-2009    ●         

O530 Citaro 2000-2009   ● ●         

O530 Citaro euro IV-V 2004-2014   ● ●         

O580 Travego 2000-2009   ● ●         

O580 Travego euro IV-V 2004-2014   ● ●         

OC500 2000-2009   ● ●         

OC500 euro IV-V 2004-2013   ● ●         

OH XBC 2004-2012   ●          

Tourismo euro IV-V 2004-2013   ● ●         

Travego euro IV-V 2004-2013   ● ●         

O550 euro III 2000-2009   ●          

O560 euro III 2000-2009   ●          

O345 euro III 2000-2008   ●          

O345 G euro III 2000-2008   ●          

O350 O403 euro III 2000-2008   ●          

BR 500 euro VI 2013-2016 ● ●      ●   ●  

Test brzdného tlaku, přídavná náprava 2013-2016  ●           

Test brzdného tlaku, hnací náprava 2013-2016  ●           

Test brzdného tlaku, přední náprava 2013-2016  ●           

Kalibrace snímačů úrovně 2013-2016           ●  

Zkontrolujte elmg. ventily ABS na přední nápravě 2013-2016  ●           

Test snímače světlé výšky 2013-2016           ●  

Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu 2015-2016        ●     

Resetování funkce paměti diagnostiky 2013-2016  ●           

Test elektromagnetického ventilu 2013-2016           ●  

Přepnutí funkce ASR (Acceleration Slip Regulation) 2013-2016  ●           

BR 400 euro VI 2013-2016 ●  ● ●    ●     

Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu 2015-2016        ●     

O530 Citaro euro VI 2013-2016 ●  ● ●    ●     

Kalibrace zkušební jízdou 2013-2016        ●     

Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu 2013-2016        ●     

O580 Travego euro VI 2013-2016 ● ●      ●   ●  

Test brzdného tlaku, přídavná náprava 2013-2016  ●           

Test brzdného tlaku, hnací náprava 2013-2016  ●           

Test brzdného tlaku, přední náprava 2013-2016  ●           

Kalibrace snímačů úrovně 2013-2016           ●  

Zkontrolujte elmg. ventily ABS na přední nápravě 2013-2016  ●           

Test snímače světlé výšky 2013-2016           ●  

Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu 2015-2016        ●     

Resetování funkce paměti diagnostiky 2013-2016  ●           

Test elektromagnetického ventilu 2013-2016           ●  

Přepnutí funkce ASR (Acceleration Slip Regulation) 2013-2016  ●           

OC500 euro VI 2014-2016 ● ● ●     ●     

Test brzdného tlaku, přídavná náprava 2014-2016  ●           

Test brzdného tlaku, hnací náprava 2014-2016  ●           

Test brzdného tlaku, přední náprava 2014-2016  ●           

Zkontrolujte elmg. ventily ABS na přední nápravě 2014-2016  ●           

Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu 2015-2016        ●     

Resetování funkce paměti diagnostiky 2014-2016  ●           

Přepnutí funkce ASR (Acceleration Slip Regulation) 2014-2016  ●           

Capacity euro VI 2014-2016 ● ●      ●   ●  

Test brzdného tlaku, přídavná náprava 2014-2016  ●           

Test brzdného tlaku, hnací náprava 2014-2016  ●           

Test brzdného tlaku, přední náprava 2014-2016  ●           

Kalibrace snímačů úrovně 2014-2016           ●  

Zkontrolujte elmg. ventily ABS na přední nápravě 2014-2016  ●           

Test snímače světlé výšky 2014-2016           ●  

Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu 2015-2016        ●     

Resetování funkce paměti diagnostiky 2014-2016  ●           



Test elektromagnetického ventilu 2014-2016           ●  

Přepnutí funkce ASR (Acceleration Slip Regulation) 2014-2016  ●           

Integro euro VI 2014-2016 ● ● ● ●    ●     

Zaplavení retardéru 2014-2016  ●           

Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu 2015-2016        ●     

Intouro euro VI 2014-2016 ● ● ● ●    ●     

Zaplavení retardéru 2014-2016  ●           

Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu 2015-2016        ●     

Tourismo euro VI 2014-2016 ● ● ● ●    ●     

Zaplavení retardéru 2014-2016  ●           

Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu 2015-2016        ●     

OF 2003-2015 ● ● ●     ●     

Ovládání vypínání spojky 2012-2015        ●     

Kalibrace spojky se změnou obložení 2012-2015        ●     

Kalibrace spojky bez změny obložení 2012-2015        ●     

Kontrola opotřebení spojky, test 2012-2015        ●     

Test komprese 2003-2015 ●            

Vyvažování válce 2003-2015 ●            

Doba vstriku 2003-2015 ●            

Učení, nožní ovladač škrticí klapky 2012-2015        ●     

Zákonné rychlostní omezení 2012-2015        ●     

Měření všech snímačů 2012-2015        ●     

Načtení parametru, valivý obvod pneumatiky 2012-2015  ●           

Nastavení parametrů: Valivý obvod pneumatiky přední nápravy 2012-2015  ●           

Nastavení parametrů: Valivý obvod pneumatiky zadní nápravy 2012-2015  ●           

Načíst přehled řídicí jednotky vozidla 2012-2015   ●          

Načtení doplňkových informací pro chybové kódy SCR 2003-2015 ●            

Znovunačtení převodového poměru redukce. Pouze u modelů bez řídící jednotky GS. 2012-2015        ●     

Opak. progr., svorka W, poměr 2012-2015        ●     

Reset vyvážení válce 2003-2015 ●            

Zvolené omezení max. rychlosti vozidla 2012-2015        ●     

Test okruhu dodávky AdBlue 2003-2015 ●            

Test čerpadla AdBlue 2003-2015 ●            

Test elektromagnetického ventilu vyhřívání nádrže AdBlue 2003-2015 ●            

Test přepínacího ventilu stlačeného vzduchu SCR 2003-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2003-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2003-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2003-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2003-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2003-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2003-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 7 2003-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 8 2003-2015 ●            

Ford Cargo

C8t 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

C11t 2013-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2013-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2013-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2013-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2013-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2013-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2013-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2013-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2013-2015 ●            

Servisní data 2013-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2013-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2013-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2013-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2013-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2013-2015 ●            



C13t 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

C15t 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

C17t 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

C19t 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

C24t 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

C26t 2012-2015 ●            



Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

C31t 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

C20t 2013-2015     ●        

Výměna ECU 2013-2015     ●        

Test systému během provozu 2013-2015     ●        

C28t 2013-2015     ●        

Výměna ECU 2013-2015     ●        

Test systému během provozu 2013-2015     ●        

Otosan 2006-2013     ●        

Výměna ECU 2006-2013     ●        

Test systému během provozu 2006-2013     ●        

Gaz Trucks

Valday 2003-2014 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2003-2014 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2003-2014 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2003-2014 ●            

Adaptace volnobehu 2003-2014 ●            

Zastavení při volnoběhu 2003-2014 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2003-2014 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2003-2014 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2003-2014 ●            

Servisní data 2003-2014 ●            

Rozměr pneumatiky 2003-2014 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2003-2014 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2003-2014 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2003-2014 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2003-2014 ●            

33-Series 2003-2014 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2003-2014 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2003-2014 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2003-2014 ●            

Adaptace volnobehu 2003-2014 ●            

Zastavení při volnoběhu 2003-2014 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2003-2014 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2003-2014 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2003-2014 ●            

Servisní data 2003-2014 ●            

Rozměr pneumatiky 2003-2014 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2003-2014 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2003-2014 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2003-2014 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2003-2014 ●            

Generic Bus Systems

All supported systems All years ●    ●        



Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Základní nastavení pro vstřikovače All years ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin All years ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu All years ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku All years ●            

Kontrola tlaku paliva v zásobníku All years ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla All years ●            

Kompresní zkouška All years ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií All years ●            

Vyvažování válce All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test výkonu válce All years ●            

Resetování dat pro saze a popel All years ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru All years ●            

Výměna ECU All years     ●        

Vysokotlaká zkouška All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Programování vstřikovače All years ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla All years ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla All years ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu All years ●            

Signál PWM do alternátoru All years ●            

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií All years ●            

Snížení tlaku paliva All years ●            

Dávkovač redukčního činidla All years ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla All years ●            

Test tání redukčního činidla All years ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR All years ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy All years ●            

Resetujte omezení točivého momentu All years ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Vypnutí válce 1 All years ●            

Vypnutí válce 2 All years ●            

Vypnutí válce 3 All years ●            

Vypnutí válce 4 All years ●            

Vypnutí válce 5 All years ●            

Vypnutí válce 6 All years ●            

Analýza signálu, výfukové plyny All years ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru All years ●            

Přehled systému All years ●            

Test systému během provozu All years     ●        

Rozměr pneumatiky All years ●            

Test systému dávkování močoviny All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

16-pin J1962 diagnostic socket All years ●    ●        

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Základní nastavení pro vstřikovače All years ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin All years ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu All years ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku All years ●            

Kontrola tlaku paliva v zásobníku All years ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla All years ●            

Kompresní zkouška All years ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií All years ●            

Vyvažování válce All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Test výkonu válce All years ●            

Resetování dat pro saze a popel All years ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru All years ●            

Výměna ECU All years     ●        

Vysokotlaká zkouška All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            



Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Programování vstřikovače All years ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla All years ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla All years ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu All years ●            

Signál PWM do alternátoru All years ●            

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií All years ●            

Snížení tlaku paliva All years ●            

Dávkovač redukčního činidla All years ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla All years ●            

Test tání redukčního činidla All years ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR All years ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy All years ●            

Resetujte omezení točivého momentu All years ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Vypnutí válce 1 All years ●            

Vypnutí válce 2 All years ●            

Vypnutí válce 3 All years ●            

Vypnutí válce 4 All years ●            

Vypnutí válce 5 All years ●            

Vypnutí válce 6 All years ●            

Analýza signálu, výfukové plyny All years ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru All years ●            

Přehled systému All years ●            

Test systému během provozu All years     ●        

Rozměr pneumatiky All years ●            

Test systému dávkování močoviny All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

16-pin Scania/DAF diagnostic socket All years ●            

Kompresní zkouška All years ●            

9-pin Deutsch diagnostic socket All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

30-pin Iveco diagnostic socket All years ●    ●        

Výměna ECU All years     ●        

Test systému během provozu All years     ●        

3+6+9-pin ZF diagnostic socket All years     ●        

Výměna ECU All years     ●        

Test systému během provozu All years     ●        

12-pin Renault diagnostic socket All years     ●        

Výměna ECU All years     ●        

Test systému během provozu All years     ●        

Generic Truck Systems

All supported systems All years ● ●   ●        

Relé 300 W CTP All years ●            

Relé 600 W CTP All years ●            

Relé klimatizace All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Zkontrolujte velikost dávky dávkovací jednotky AdBlue All years ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla All years ●            

Čištění dávkovací jednotky AdBlue All years ●            

Test komprese All years ●            

Kompresní zkouška All years ●            



Vyvažování válce All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Vymažte bezpečnostní chybovou paměť All years  ●           

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Výměna ECU All years     ●        

Pozice ventilu EGR All years ●            

Rídicí ventil podávání paliva All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Počáteční spuštění systému dodatečné úpravy výfukových plynů SCR All years ●            

Doba vstriku All years ●            

Programování vstřikovače All years ●            

Odpojení vstřikovačů, test All years ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla All years ●            

Nízkotlaké cerpadlo All years ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla All years ●            

Manuální regenerace filtru pevných částic vznětového motoru All years ●            

Reléové rízení predehrívání All years ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu All years ●            

Signál PWM do alternátoru All years ●            

Načtení doplňkových informací pro chybové kódy SCR All years ●            

Dávkovač redukčního činidla All years ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla All years ●            

Test tání redukčního činidla All years ●            

Reinicializace EGR ventilu All years ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Reset vyvážení válce All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Ventil víření All years ●            

Přehled systému All years ●            

Test systému během provozu All years     ●        

Test okruhu dodávky AdBlue All years ●            

Test čerpadla AdBlue All years ●            

Test elektromagnetického ventilu vyhřívání nádrže AdBlue All years ●            

Test přepínacího ventilu stlačeného vzduchu SCR All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Elektromagnetický ventil přeplňování All years ●            

Čerpadlo programuje válec 1 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 2 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 3 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 4 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 5 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 6 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 7 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 8 All years ●            

Test systému dávkování močoviny All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

16-pin J1962 diagnostic socket All years ● ●   ●        

Relé 300 W CTP All years ●            

Relé 600 W CTP All years ●            

Relé klimatizace All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Zkontrolujte velikost dávky dávkovací jednotky AdBlue All years ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla All years ●            

Čištění dávkovací jednotky AdBlue All years ●            

Test komprese All years ●            

Kompresní zkouška All years ●            

Vyvažování válce All years ●            

Deaktivace válce All years ●            

Vymažte bezpečnostní chybovou paměť All years  ●           

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Výměna ECU All years     ●        

Pozice ventilu EGR All years ●            

Rídicí ventil podávání paliva All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Počáteční spuštění systému dodatečné úpravy výfukových plynů SCR All years ●            

Doba vstriku All years ●            

Programování vstřikovače All years ●            

Odpojení vstřikovačů, test All years ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla All years ●            

Nízkotlaké cerpadlo All years ●            



Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla All years ●            

Manuální regenerace filtru pevných částic vznětového motoru All years ●            

Reléové rízení predehrívání All years ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu All years ●            

Signál PWM do alternátoru All years ●            

Načtení doplňkových informací pro chybové kódy SCR All years ●            

Dávkovač redukčního činidla All years ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla All years ●            

Test tání redukčního činidla All years ●            

Reinicializace EGR ventilu All years ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Reset vyvážení válce All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Ventil víření All years ●            

Přehled systému All years ●            

Test systému během provozu All years     ●        

Test okruhu dodávky AdBlue All years ●            

Test čerpadla AdBlue All years ●            

Test elektromagnetického ventilu vyhřívání nádrže AdBlue All years ●            

Test přepínacího ventilu stlačeného vzduchu SCR All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Elektromagnetický ventil přeplňování All years ●            

Čerpadlo programuje válec 1 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 2 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 3 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 4 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 5 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 6 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 7 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 8 All years ●            

Test systému dávkování močoviny All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

16-pin Scania/DAF diagnostic socket All years ●            

Kompresní zkouška All years ●            

12-pin Renault diagnostic socket All years ●    ●        

Výměna ECU All years     ●        

Test systému během provozu All years     ●        

9-pin Deutsch diagnostic socket All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

30-pin Iveco diagnostic socket All years ●    ●        

Výměna ECU All years     ●        

Test systému během provozu All years     ●        

3+6+9-pin ZF diagnostic socket All years     ●        

Výměna ECU All years     ●        

Test systému během provozu All years     ●        

14-pin MB diagnostic socket All years ●            

Zkontrolujte velikost dávky dávkovací jednotky AdBlue All years ●            

Čištění dávkovací jednotky AdBlue All years ●            

Test komprese All years ●            

Vyvažování válce All years ●            

Počáteční spuštění systému dodatečné úpravy výfukových plynů SCR All years ●            

Doba vstriku All years ●            

Načtení doplňkových informací pro chybové kódy SCR All years ●            

Reset vyvážení válce All years ●            

Test okruhu dodávky AdBlue All years ●            

Test čerpadla AdBlue All years ●            

Test elektromagnetického ventilu vyhřívání nádrže AdBlue All years ●            



Test přepínacího ventilu stlačeného vzduchu SCR All years ●            

Čerpadlo programuje válec 1 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 2 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 3 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 4 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 5 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 6 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 7 All years ●            

Čerpadlo programuje válec 8 All years ●            

Heuliez Bus

GX117 2001-2006           ●  

GX127 2007-2012 ●          ●  

GX317 2001-2006           ●  

GX327 2001-2012 ●          ●  

GX417 2001-2006           ●  

GX427 2007-2012 ●          ●  

Irisbus Chassis

Crossway 2008-2013 ●    ●      ●  

Výměna ECU 2008-2013     ●        

Test systému během provozu 2008-2013     ●        

Crossway LE 2008-2013 ●    ●      ●  

Výměna ECU 2008-2013     ●        

Test systému během provozu 2008-2013     ●        

New Recreo 2008-2013 ●    ●      ●  

Výměna ECU 2008-2013     ●        

Test systému během provozu 2008-2013     ●        

Arway 2008-2013 ●    ●      ●  

Výměna ECU 2008-2013     ●        

Test systému během provozu 2008-2013     ●        

Evadys 2001-2013 ●    ●      ●  

Výměna ECU 2008-2013     ●        

Test systému během provozu 2008-2013     ●        

Magelys 2008-2013 ●    ●      ●  

Výměna ECU 2008-2013     ●        

Test systému během provozu 2008-2013     ●        

Eurorider/Domino 2001-2013 ●    ●      ●  

Výměna ECU 2008-2013     ●        

Test systému během provozu 2008-2013     ●        

Citelis 2001-2013 ●          ●  

Crealis 2008-2013 ●          ●  

Europolis 2008-2011 ●            

Midirider/Midys/Mydway 2008-2011 ●          ●  

Euromidi CC 2008-2011 ●            

Proxys/Proway 2008-2011 ●            

Cityclass cursor 2008-2011 ●            

Agora 2001-2006           ●  

Iveco Bus

Crossway 2014-2016 ●            

Magelys 2014-2016 ●            

Urbanway 2014-2016 ●            



Euromidi 2014-2016 ●       ●     

Iveco Trucks

Stralis [07-13] 2007-2013 ●    ●        

Výměna ECU 2007-2013     ●        

Test systému během provozu 2007-2013     ●        

Stralis [14->] 2014-2016 ●            

Trakker [05-13] 2005-2013 ●    ●        

Výměna ECU 2005-2013     ●        

Test systému během provozu 2005-2013     ●        

Trakker [14->] 2014-2016 ●       ●     

EuroCargo [07-13] 2007-2013 ●            

EuroCargo [14->] 2014-2016 ●       ●     

Kamaz

39-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

43-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

44-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

45-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            



Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

53-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

54-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

55-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

63-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

64-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            



Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

65-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

King Long

XMQ6127 2009-2011 ●    ●        

Test těsnosti AdBlue® 2009-2011 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2009-2011 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2009-2011 ●            

Výměna ECU 2009-2011     ●        

Adaptace volnobehu 2009-2011 ●            

Zastavení při volnoběhu 2009-2011 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2009-2011 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2009-2011 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2009-2011 ●            

Servisní data 2009-2011 ●            

Test systému během provozu 2009-2011     ●        

Rozměr pneumatiky 2009-2011 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2009-2011 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2009-2011 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2009-2011 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2009-2011 ●            

XMQ6900 2013-2014 ●    ●        

Test těsnosti AdBlue® 2013-2014 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2013-2014 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2013-2014 ●            

Výměna ECU 2013-2014     ●        

Adaptace volnobehu 2013-2014 ●            

Zastavení při volnoběhu 2013-2014 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2013-2014 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2013-2014 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2013-2014 ●            

Servisní data 2013-2014 ●            

Test systému během provozu 2013-2014     ●        

Rozměr pneumatiky 2013-2014 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2013-2014 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2013-2014 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2013-2014 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2013-2014 ●            

XMQ6130 2012-2014 ●    ●        

Test těsnosti AdBlue® 2012-2014 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2014 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2014 ●            

Výměna ECU 2012-2014     ●        

Adaptace volnobehu 2012-2014 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2014 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2014 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2014 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2014 ●            

Servisní data 2012-2014 ●            

Test systému během provozu 2012-2014     ●        

Rozměr pneumatiky 2012-2014 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2014 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2014 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2014 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2014 ●            

MAN

TGL [06-13] 2013        ●     



TGL [14->] 2014-2016        ●     

TGM [06-13] 2006-2013  ●   ●   ●     

Vymažte bezpečnostní chybovou paměť 2010-2012  ●           

Výměna ECU 2006-2013     ●        

Test systému během provozu 2006-2013     ●        

TGM [14->] 2014-2016     ●   ●     

Výměna ECU 2014-2016     ●        

Test systému během provozu 2014-2016     ●        

TGS [08-13] 2008-2013  ●   ●   ●     

Vymažte bezpečnostní chybovou paměť 2010-2013  ●           

Výměna ECU 2008-2013     ●        

Test systému během provozu 2008-2013     ●        

TGS [14->] 2014-2016  ●      ●     

Vymažte bezpečnostní chybovou paměť 2014-2016  ●           

TGX [08-13] 2008-2013  ●      ●     

Vymažte bezpečnostní chybovou paměť 2008-2013  ●           

TGX [14->] 2014-2016  ●      ●     

Vymažte bezpečnostní chybovou paměť 2014-2016  ●           

MAN Bus Chassis

Touristbus [->13] 2005-2013 ●       ●     

Kompresní zkouška 2005-2013 ●            

Vysokotlaká zkouška 2005-2013 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2005-2013 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2005-2013 ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 1 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 2 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 3 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 4 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 5 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 6 2005-2013 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2005-2013 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2005-2013 ●            

Touristbus [14->] 2014-2016        ●     

Citybus [->13] 2005-2013 ●    ●   ●     

Kompresní zkouška 2005-2013 ●            

Vysokotlaká zkouška 2005-2013 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2005-2013 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2005-2013 ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 1 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 2 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 3 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 4 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 5 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 6 2005-2013 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2005-2013 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2005-2013 ●            

Citybus [14->] 2014-2016     ●   ●   ●  

Kalibrace snímače světlé výšky 2014-2016           ●  

Intercitybus [->13] 2005-2013 ●    ●   ●     

Kompresní zkouška 2005-2013 ●            

Vysokotlaká zkouška 2005-2013 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2005-2013 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2005-2013 ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 1 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 2 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 3 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 4 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 5 2005-2013 ●            

Vypnutí válce 6 2005-2013 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2005-2013 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2005-2013 ●            

Intercitybus [14->] 2014-2016     ●   ●     



Maz

43-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

45-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

53-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

54-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

55-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

63-Series All years ●            



Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

65-Series All years ●            

Test těsnosti AdBlue® All years ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy All years ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset All years ●            

Adaptace volnobehu All years ●            

Zastavení při volnoběhu All years ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu All years ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) All years ●            

Omezení rychlosti jízdy All years ●            

Servisní data All years ●            

Rozměr pneumatiky All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration All years ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering All years ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level All years ●            

Mercedes Truck

Actros MP II 2002-2008 ●   ●    ●     

Ovládání vypínání spojky 2002-2008        ●     

Zkontrolujte velikost dávky dávkovací jednotky AdBlue 2002-2008 ●            

Čištění dávkovací jednotky AdBlue 2002-2008 ●            

Seřízení spojky automatické převodovky 2002-2008        ●     

Test komprese 2002-2008 ●            

Vyvažování válce 2002-2008 ●            

Počáteční spuštění systému dodatečné úpravy výfukových plynů SCR 2002-2008 ●            

Doba vstriku 2002-2008 ●            

Učení, nožní ovladač škrticí klapky 2002-2008        ●     

Zákonné rychlostní omezení 2002-2008        ●     

Měření všech snímačů 2002-2008        ●     

Načtení doplňkových informací pro chybové kódy SCR 2002-2008 ●            

Opak. progr., svorka W, poměr 2002-2008        ●     

Reset vyvážení válce 2002-2008 ●            

Zvolené omezení max. rychlosti vozidla 2002-2008        ●     

Test okruhu dodávky AdBlue 2002-2008 ●            

Test čerpadla AdBlue 2002-2008 ●            

Test elektromagnetického ventilu vyhřívání nádrže AdBlue 2002-2008 ●            

Test přepínacího ventilu stlačeného vzduchu SCR 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 7 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 8 2002-2008 ●            

Actros 1997-2002     ●        

Programování (proces učení) řídícího modulu GS (EPS) 1997-2002     ●        

Hlavní proces programování pro řazení řídicího modulu GS 1997-2002     ●        

Atego 1998-2003     ●        

Programování (proces učení) řídícího modulu GS (EPS) 1998-2003     ●        

Hlavní proces programování pro řazení řídicího modulu GS 1998-2003     ●        

Axor 2001-2003     ●        

Programování (proces učení) řídícího modulu GS (EPS) 2001-2003     ●        

Hlavní proces programování pro řazení řídicího modulu GS 2001-2003     ●        

Axor II 2004-2013     ●        

Programování (proces učení) řídícího modulu GS (EPS) 2004-2013     ●        

Hlavní proces programování pro řazení řídicího modulu GS 2004-2013     ●        

Econic 1998-2004     ●        

Programování (proces učení) řídícího modulu GS (EPS) 1998-2004     ●        

Hlavní proces programování pro řazení řídicího modulu GS 1998-2004     ●        



Econic II 2005-2013     ●        

Programování (proces učení) řídícího modulu GS (EPS) 2005-2013     ●        

Hlavní proces programování pro řazení řídicího modulu GS 2005-2013     ●        

Actros MP III 2009-2015 ●   ●    ●     

Ovládání vypínání spojky 2009-2015        ●     

Zkontrolujte velikost dávky dávkovací jednotky AdBlue 2009-2015 ●            

Čištění dávkovací jednotky AdBlue 2009-2015 ●            

Seřízení spojky automatické převodovky 2009-2015        ●     

Test komprese 2009-2015 ●            

Vyvažování válce 2009-2015 ●            

Počáteční spuštění systému dodatečné úpravy výfukových plynů SCR 2009-2015 ●            

Doba vstriku 2009-2015 ●            

Učení, nožní ovladač škrticí klapky 2009-2015        ●     

Zákonné rychlostní omezení 2009-2015        ●     

Měření všech snímačů 2009-2015        ●     

Načtení doplňkových informací pro chybové kódy SCR 2009-2015 ●            

Opak. progr., svorka W, poměr 2009-2015        ●     

Reset vyvážení válce 2009-2015 ●            

Zvolené omezení max. rychlosti vozidla 2009-2015        ●     

Test okruhu dodávky AdBlue 2009-2015 ●            

Test čerpadla AdBlue 2009-2015 ●            

Test elektromagnetického ventilu vyhřívání nádrže AdBlue 2009-2015 ●            

Test přepínacího ventilu stlačeného vzduchu SCR 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 7 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 8 2009-2015 ●            

Unimog 405 2000-2012     ●        

Programování (proces učení) řídícího modulu GS (EPS) 2000-2012     ●        

Hlavní proces programování pro řazení řídicího modulu GS 2000-2012     ●        

Unimog 437 2000-2012     ●        

Programování (proces učení) řídícího modulu GS (EPS) 2000-2012     ●        

Hlavní proces programování pro řazení řídicího modulu GS 2000-2012     ●        

Actros MP IV 2012-2016 ●  ●     ●   ●  

Kalibrace snímačů úrovně 2012-2016           ●  

Učení spojky s manuální převodovkou 2012-2016        ●     

Zákonné rychlostní omezení 2012-2016        ●     

Test snímače světlé výšky 2012-2016           ●  

Manuální regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2012-2016 ●            

Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu 2015-2016        ●     

Načíst přehled řídicí jednotky vozidla 2012-2016        ●     

Test elektromagnetického ventilu 2012-2016           ●  

Antos 2013-2016 ● ● ●     ●   ●  

Kalibrace snímačů úrovně 2013-2016           ●  

Zaplavení retardéru 2013-2016  ●           

Učení spojky s manuální převodovkou 2013-2016        ●     

Zákonné rychlostní omezení 2013-2016        ●     

Test snímače světlé výšky 2013-2016           ●  

Manuální regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2013-2016 ●            

Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu 2015-2016        ●     

Načíst přehled řídicí jednotky vozidla 2013-2016        ●     

Test elektromagnetického ventilu 2013-2016           ●  

Arocs 2013-2016 ● ● ●   ● ● ●   ● ●

Kalibrace snímačů úrovně 2013-2016           ●  

Zaplavení retardéru 2013-2016  ●           

Učení spojky s manuální převodovkou 2013-2016        ●     

Zákonné rychlostní omezení 2013-2016        ●     

Test snímače světlé výšky 2013-2016           ●  

Manuální regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2013-2016 ●            

Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu 2015-2016        ●     

Načíst přehled řídicí jednotky vozidla 2013-2016        ●     

Test elektromagnetického ventilu 2013-2016           ●  

Aktualizace CDS: z řídicích jednotek do CDS 2013-2016        ●     

Aktualizace řídicích jednotek: z CDS do řídicích jednotek 2013-2016        ●     

Atego III 2013-2016 ●  ●    ● ●   ●  

Kalibrace zkušební jízdou 2013-2016        ●     

Kalibrace snímačů úrovně 2013-2016           ●  

Učení spojky s manuální převodovkou 2013-2016        ●     

Zákonné rychlostní omezení 2013-2016        ●     

Test snímače světlé výšky 2013-2016           ●  



Manuální regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2013-2016 ●            

Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu 2013-2016        ●     

Načíst přehled řídicí jednotky vozidla 2013-2016        ●     

Test elektromagnetického ventilu 2013-2016           ●  

Aktualizace CDS: z řídicích jednotek do CDS 2013-2016        ●     

Aktualizace řídicích jednotek: z CDS do řídicích jednotek 2013-2016        ●     

Unimog UGE 2013-2015 ●            

Manuální regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2013-2015 ●            

Unimog UHE 2013-2015 ●            

Manuální regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2013-2015 ●            

Econic III 2014-2016 ●       ●   ●  

Kalibrace snímačů úrovně 2014-2016           ●  

Učení vyrovnaných náprav 2014-2016        ●     

Test snímače světlé výšky 2014-2016           ●  

Manuální regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2014-2016 ●            

Parametrizace kamery asistenta udržování v jízdním pruhu 2015-2016        ●     

Test elektromagnetického ventilu 2014-2016           ●  

Řízení a učení přídavné nápravy 2014-2016        ●     

Unimog U20 2008-2012 ● ● ●  ●   ●     

Ovládání vypínání spojky 2008-2012        ●     

Zkontrolujte velikost dávky dávkovací jednotky AdBlue 2008-2012 ●            

Čištění dávkovací jednotky AdBlue 2008-2012 ●            

Kalibrace spojky se změnou obložení 2008-2012        ●     

Kalibrace spojky bez změny obložení 2008-2012        ●     

Kontrola opotřebení spojky, test 2008-2012        ●     

Test komprese 2008-2012 ●            

Vyvažování válce 2008-2012 ●            

Počáteční spuštění systému dodatečné úpravy výfukových plynů SCR 2008-2012 ●            

Doba vstriku 2008-2012 ●            

Programování (proces učení) řídícího modulu GS (EPS) 2008-2012     ●        

Učení, nožní ovladač škrticí klapky 2008-2012        ●     

Zákonné rychlostní omezení 2008-2012        ●     

Hlavní proces programování pro řazení řídicího modulu GS 2008-2012     ●        

Měření všech snímačů 2008-2012        ●     

Načtení parametru, valivý obvod pneumatiky 2008-2012  ●           

Nastavení parametrů: Valivý obvod pneumatiky přední nápravy 2008-2012  ●           

Nastavení parametrů: Valivý obvod pneumatiky zadní nápravy 2008-2012  ●           

Načíst přehled řídicí jednotky vozidla 2008-2012   ●          

Načtení doplňkových informací pro chybové kódy SCR 2008-2012 ●            

Znovunačtení převodového poměru redukce. Pouze u modelů bez řídící jednotky GS. 2008-2012        ●     

Opak. progr., svorka W, poměr 2008-2012        ●     

Reset vyvážení válce 2008-2012 ●            

Zvolené omezení max. rychlosti vozidla 2008-2012        ●     

Test okruhu dodávky AdBlue 2008-2012 ●            

Test čerpadla AdBlue 2008-2012 ●            

Test elektromagnetického ventilu vyhřívání nádrže AdBlue 2008-2012 ●            

Test přepínacího ventilu stlačeného vzduchu SCR 2008-2012 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2008-2012 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2008-2012 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2008-2012 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2008-2012 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2008-2012 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2008-2012 ●            

Čerpadlo programuje válec 7 2008-2012 ●            

Čerpadlo programuje válec 8 2008-2012 ●            

Mercedes Truck South America

Actros MP II 2002-2008 ●   ●    ●     

Ovládání vypínání spojky 2002-2008        ●     

Zkontrolujte velikost dávky dávkovací jednotky AdBlue 2002-2008 ●            

Čištění dávkovací jednotky AdBlue 2002-2008 ●            

Seřízení spojky automatické převodovky 2002-2008        ●     

Test komprese 2002-2008 ●            

Vyvažování válce 2002-2008 ●            

Počáteční spuštění systému dodatečné úpravy výfukových plynů SCR 2002-2008 ●            

Doba vstriku 2002-2008 ●            

Učení, nožní ovladač škrticí klapky 2002-2008        ●     

Zákonné rychlostní omezení 2002-2008        ●     

Měření všech snímačů 2002-2008        ●     

Načtení doplňkových informací pro chybové kódy SCR 2002-2008 ●            

Opak. progr., svorka W, poměr 2002-2008        ●     

Reset vyvážení válce 2002-2008 ●            

Zvolené omezení max. rychlosti vozidla 2002-2008        ●     

Test okruhu dodávky AdBlue 2002-2008 ●            

Test čerpadla AdBlue 2002-2008 ●            

Test elektromagnetického ventilu vyhřívání nádrže AdBlue 2002-2008 ●            



Test přepínacího ventilu stlačeného vzduchu SCR 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 7 2002-2008 ●            

Čerpadlo programuje válec 8 2002-2008 ●            

Actros 1997-2002     ●        

Programování (proces učení) řídícího modulu GS (EPS) 1997-2002     ●        

Hlavní proces programování pro řazení řídicího modulu GS 1997-2002     ●        

Axor 2001-2003     ●        

Programování (proces učení) řídícího modulu GS (EPS) 2001-2003     ●        

Hlavní proces programování pro řazení řídicího modulu GS 2001-2003     ●        

Axor II 2004-2015     ●        

Programování (proces učení) řídícího modulu GS (EPS) 2004-2015     ●        

Hlavní proces programování pro řazení řídicího modulu GS 2004-2015     ●        

Actros MP III 2009-2015 ●   ●    ●     

Ovládání vypínání spojky 2009-2015        ●     

Zkontrolujte velikost dávky dávkovací jednotky AdBlue 2009-2015 ●            

Čištění dávkovací jednotky AdBlue 2009-2015 ●            

Seřízení spojky automatické převodovky 2009-2015        ●     

Test komprese 2009-2015 ●            

Vyvažování válce 2009-2015 ●            

Počáteční spuštění systému dodatečné úpravy výfukových plynů SCR 2009-2015 ●            

Doba vstriku 2009-2015 ●            

Učení, nožní ovladač škrticí klapky 2009-2015        ●     

Zákonné rychlostní omezení 2009-2015        ●     

Měření všech snímačů 2009-2015        ●     

Načtení doplňkových informací pro chybové kódy SCR 2009-2015 ●            

Opak. progr., svorka W, poměr 2009-2015        ●     

Reset vyvážení válce 2009-2015 ●            

Zvolené omezení max. rychlosti vozidla 2009-2015        ●     

Test okruhu dodávky AdBlue 2009-2015 ●            

Test čerpadla AdBlue 2009-2015 ●            

Test elektromagnetického ventilu vyhřívání nádrže AdBlue 2009-2015 ●            

Test přepínacího ventilu stlačeného vzduchu SCR 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 5 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 7 2009-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 8 2009-2015 ●            

Atron 1998-2015 ● ● ●     ●     

Ovládání vypínání spojky 2012-2015        ●     

Zkontrolujte velikost dávky dávkovací jednotky AdBlue 1998-2015 ●            

Čištění dávkovací jednotky AdBlue 1998-2015 ●            

Kalibrace spojky se změnou obložení 2012-2015        ●     

Kalibrace spojky bez změny obložení 2012-2015        ●     

Kontrola opotřebení spojky, test 2012-2015        ●     

Test komprese 1998-2015 ●            

Vyvažování válce 1998-2015 ●            

Počáteční spuštění systému dodatečné úpravy výfukových plynů SCR 1998-2015 ●            

Doba vstriku 1998-2015 ●            

Učení, nožní ovladač škrticí klapky 2012-2015        ●     

Zákonné rychlostní omezení 2012-2015        ●     

Měření všech snímačů 2012-2015        ●     

Načtení parametru, valivý obvod pneumatiky 2012-2015  ●           

Nastavení parametrů: Valivý obvod pneumatiky přední nápravy 2012-2015  ●           

Nastavení parametrů: Valivý obvod pneumatiky zadní nápravy 2012-2015  ●           

Načíst přehled řídicí jednotky vozidla 2012-2015   ●          

Načtení doplňkových informací pro chybové kódy SCR 1998-2015 ●            

Znovunačtení převodového poměru redukce. Pouze u modelů bez řídící jednotky GS. 2012-2015        ●     

Opak. progr., svorka W, poměr 2012-2015        ●     

Reset vyvážení válce 1998-2015 ●            

Zvolené omezení max. rychlosti vozidla 2012-2015        ●     

Test okruhu dodávky AdBlue 1998-2015 ●            

Test čerpadla AdBlue 1998-2015 ●            

Test elektromagnetického ventilu vyhřívání nádrže AdBlue 1998-2015 ●            

Test přepínacího ventilu stlačeného vzduchu SCR 1998-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 1 1998-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 2 1998-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 3 1998-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 4 1998-2015 ●            



Čerpadlo programuje válec 5 2012-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 6 2012-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 7 2012-2015 ●            

Čerpadlo programuje válec 8 2012-2015 ●            

Optare

Alero 2001-2006     ●        

Výměna ECU 2001-2006     ●        

Test systému během provozu 2001-2006     ●        

Alero Plus 2006-2008     ●        

Výměna ECU 2006-2008     ●        

Test systému během provozu 2006-2008     ●        

Olympus 2008-2011 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2008-2011 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2011 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2008-2011 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2011 ●            

Zastavení při volnoběhu 2008-2011 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2011 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2011 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2011 ●            

Servisní data 2008-2011 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2011 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2008-2011 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2008-2011 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2010-2011 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2008-2011 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2008-2011 ●            

OmniDekka 2010-2011 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2010-2011 ●            

Esteem 2008-2009 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2008-2009 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2009 ●            

Kompresní zkouška 2008-2009 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2008-2009 ●            

Vysokotlaká zkouška 2008-2009 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2009 ●            

Zastavení při volnoběhu 2008-2009 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2009 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2009 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2008-2009 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2008-2009 ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2008-2009 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2009 ●            

Servisní data 2008-2009 ●            

Vypnutí válce 1 2008-2009 ●            

Vypnutí válce 2 2008-2009 ●            

Vypnutí válce 3 2008-2009 ●            

Vypnutí válce 4 2008-2009 ●            

Vypnutí válce 5 2008-2009 ●            

Vypnutí válce 6 2008-2009 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2008-2009 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2008-2009 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2009 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2008-2009 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2008-2009 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2008-2009 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2008-2009 ●            

Soroco 2006-2012 ●            

Kalibrace klapky recirkulace vzduchu 2008-2012 ●            

Smazat pamet adaptací 2006-2012 ●            

Vymazání paměti adaptace (studený start) 2006-2010 ●            

Vymažte počitadlo, filtr emisí částic 2009-2012 ●            

Inicializace řídicí jednotky 2008-2012 ●            

Zablokování provozu na plyn 2008-2012 ●            

Povolení provozu na plyn 2008-2012 ●            

Odsajte plynový systém 2008-2012 ●            

Naplňte plynový systém 2008-2012 ●            

Nucená regenerace 2009-2011 ●            

Faktor korekce paliva 2006-2010 ●            

Aktivace palivového čerpadla 2006-2010 ●            

Žhavicí svíčka, aktivace 2009-2012 ●            

Vstrikování paliva vypnuto 2009-2012 ●            

Programování vstřikovače 2009-2012 ●            

Výměna lambda-sondy 2009-2011 ●            



Stanovení oktanového císla 2006-2010 ●            

Obnova filtru částic 2009-2012 ●            

Provést adaptaci škrticí klapky 2006-2010 ●            

Výměna vzduchového filtru 2009-2012 ●            

Řídicí jednotka reset 2009-2012 ●            

Vynulování adaptace průměrné hodnoty množství 2009-2011 ●            

Kalibrace škrticí klapky 2006-2012 ●            

Učení polohy škrticí klapky 2008-2012 ●            

Rapido 2009-2011 ●            

Kalibrace klapky recirkulace vzduchu 2009-2011 ●            

Smazat pamet adaptací 2009-2011 ●            

Vymazání paměti adaptace (studený start) 2009-2010 ●            

Vymažte počitadlo, filtr emisí částic 2009-2011 ●            

Inicializace řídicí jednotky 2009-2011 ●            

Zablokování provozu na plyn 2009-2011 ●            

Povolení provozu na plyn 2009-2011 ●            

Odsajte plynový systém 2009-2011 ●            

Naplňte plynový systém 2009-2011 ●            

Nucená regenerace 2009-2011 ●            

Faktor korekce paliva 2009-2010 ●            

Aktivace palivového čerpadla 2009-2010 ●            

Žhavicí svíčka, aktivace 2009-2011 ●            

Vstrikování paliva vypnuto 2009-2011 ●            

Programování vstřikovače 2009-2011 ●            

Výměna lambda-sondy 2009-2011 ●            

Stanovení oktanového císla 2009-2010 ●            

Obnova filtru částic 2009-2011 ●            

Provést adaptaci škrticí klapky 2009-2010 ●            

Výměna vzduchového filtru 2009-2011 ●            

Řídicí jednotka reset 2009-2011 ●            

Vynulování adaptace průměrné hodnoty množství 2009-2011 ●            

Kalibrace škrticí klapky 2009-2011 ●            

Učení polohy škrticí klapky 2009-2011 ●            

Solera 2000-2003     ●        

Programování (proces učení) řídícího modulu GS (EPS) 2000-2003     ●        

Hlavní proces programování pro řazení řídicího modulu GS 2000-2003     ●        

Versa 2006-2012 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2006-2012 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2006-2012 ●            

Kompresní zkouška 2006-2012 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2006-2012 ●            

Vysokotlaká zkouška 2006-2012 ●            

Adaptace volnobehu 2006-2012 ●            

Zastavení při volnoběhu 2006-2012 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2006-2012 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2006-2012 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2006-2012 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2006-2012 ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2006-2012 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2006-2012 ●            

Servisní data 2006-2012 ●            

Vypnutí válce 1 2006-2012 ●            

Vypnutí válce 2 2006-2012 ●            

Vypnutí válce 3 2006-2012 ●            

Vypnutí válce 4 2006-2012 ●            

Vypnutí válce 5 2006-2012 ●            

Vypnutí válce 6 2006-2012 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2006-2012 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2006-2012 ●            

Rozměr pneumatiky 2006-2012 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2006-2012 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2006-2012 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2006-2012 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2006-2012 ●            

Tempo 2004-2012 ●            

Kompresní zkouška 2004-2012 ●            

Vysokotlaká zkouška 2004-2012 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2004-2012 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2004-2012 ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2004-2012 ●            

Vypnutí válce 1 2004-2012 ●            

Vypnutí válce 2 2004-2012 ●            

Vypnutí válce 3 2004-2012 ●            

Vypnutí válce 4 2004-2012 ●            

Vypnutí válce 5 2004-2012 ●            

Vypnutí válce 6 2004-2012 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2004-2012 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2004-2012 ●            



Solo 2003-2012 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2004-2012 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2004-2012 ●            

Kompresní zkouška 2003-2012 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2004-2012 ●            

Vysokotlaká zkouška 2003-2012 ●            

Adaptace volnobehu 2004-2012 ●            

Zastavení při volnoběhu 2004-2012 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2004-2012 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2004-2012 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2003-2012 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2003-2012 ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2003-2012 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2004-2012 ●            

Servisní data 2004-2012 ●            

Vypnutí válce 1 2003-2012 ●            

Vypnutí válce 2 2003-2012 ●            

Vypnutí válce 3 2003-2012 ●            

Vypnutí válce 4 2003-2012 ●            

Vypnutí válce 5 2003-2012 ●            

Vypnutí válce 6 2003-2012 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2003-2012 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2003-2012 ●            

Rozměr pneumatiky 2004-2012 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2004-2012 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2004-2012 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2004-2012 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2004-2012 ●            

Otokar

Navigo 2008-2014 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2008-2014 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2014 ●            

Kompresní zkouška 2008-2014 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2008-2014 ●            

Vysokotlaká zkouška 2008-2014 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2014 ●            

Zastavení při volnoběhu 2008-2014 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2014 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2014 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2008-2014 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2008-2014 ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2008-2014 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2014 ●            

Servisní data 2008-2014 ●            

Vypnutí válce 1 2008-2014 ●            

Vypnutí válce 2 2008-2014 ●            

Vypnutí válce 3 2008-2014 ●            

Vypnutí válce 4 2008-2014 ●            

Vypnutí válce 5 2008-2014 ●            

Vypnutí válce 6 2008-2014 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2008-2014 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2008-2014 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2014 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2008-2014 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2008-2014 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2008-2014 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2008-2014 ●            

Vectio 2008-2014 ●            

Kompresní zkouška 2008-2014 ●            

Vysokotlaká zkouška 2008-2014 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2008-2014 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2008-2014 ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2008-2014 ●            

Vypnutí válce 1 2008-2014 ●            

Vypnutí válce 2 2008-2014 ●            

Vypnutí válce 3 2008-2014 ●            

Vypnutí válce 4 2008-2014 ●            

Vypnutí válce 5 2008-2014 ●            

Vypnutí válce 6 2008-2014 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2008-2014 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2008-2014 ●            

Territo 2010-2014 ●            

Kompresní zkouška 2010-2014 ●            

Vysokotlaká zkouška 2010-2014 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2010-2014 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2010-2014 ●            



Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2010-2014 ●            

Vypnutí válce 1 2010-2014 ●            

Vypnutí válce 2 2010-2014 ●            

Vypnutí válce 3 2010-2014 ●            

Vypnutí válce 4 2010-2014 ●            

Vypnutí válce 5 2010-2014 ●            

Vypnutí válce 6 2010-2014 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2010-2014 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2010-2014 ●            

Plaxton

Pronto 2006-2013 ●            

Kalibrace klapky recirkulace vzduchu 2008-2013 ●            

Smazat pamet adaptací 2006-2013 ●            

Vymazání paměti adaptace (studený start) 2006-2010 ●            

Vymažte počitadlo, filtr emisí částic 2009-2013 ●            

Inicializace řídicí jednotky 2008-2013 ●            

Zablokování provozu na plyn 2008-2013 ●            

Povolení provozu na plyn 2008-2013 ●            

Odsajte plynový systém 2008-2013 ●            

Naplňte plynový systém 2008-2013 ●            

Nucená regenerace 2009-2011 ●            

Faktor korekce paliva 2006-2010 ●            

Aktivace palivového čerpadla 2006-2010 ●            

Žhavicí svíčka, aktivace 2009-2013 ●            

Vstrikování paliva vypnuto 2009-2013 ●            

Programování vstřikovače 2009-2013 ●            

Výměna lambda-sondy 2009-2011 ●            

Stanovení oktanového císla 2006-2010 ●            

Obnova filtru částic 2009-2013 ●            

Provést adaptaci škrticí klapky 2006-2010 ●            

Výměna vzduchového filtru 2009-2013 ●            

Řídicí jednotka reset 2009-2013 ●            

Vynulování adaptace průměrné hodnoty množství 2009-2011 ●            

Kalibrace škrticí klapky 2006-2013 ●            

Učení polohy škrticí klapky 2008-2013 ●            

Panther 1999-2010 ●    ●        

Test těsnosti AdBlue® 2009-2010 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2009-2010 ●            

Kompresní zkouška 2007-2010 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2009-2010 ●            

Výměna ECU 1999-2010     ●        

Vysokotlaká zkouška 2007-2010 ●            

Adaptace volnobehu 2009-2010 ●            

Zastavení při volnoběhu 2009-2010 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2009-2010 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2009-2010 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2007-2010 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2007-2010 ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2007-2010 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2009-2010 ●            

Servisní data 2009-2010 ●            

Vypnutí válce 1 2007-2010 ●            

Vypnutí válce 2 2007-2010 ●            

Vypnutí válce 3 2007-2010 ●            

Vypnutí válce 4 2007-2010 ●            

Vypnutí válce 5 2007-2010 ●            

Vypnutí válce 6 2007-2010 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2007-2010 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2007-2010 ●            

Test systému během provozu 1999-2010     ●        

Rozměr pneumatiky 2009-2010 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2009-2010 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2009-2010 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2010 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2009-2010 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2009-2010 ●            

Paragon 1999-2010 ●    ●        

Test těsnosti AdBlue® 2009-2010 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2009-2010 ●            

Kompresní zkouška 2007-2010 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2009-2010 ●            

Výměna ECU 1999-2010     ●        

Vysokotlaká zkouška 2007-2010 ●            

Adaptace volnobehu 2009-2010 ●            

Zastavení při volnoběhu 2009-2010 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2009-2010 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2009-2010 ●            



Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2007-2010 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2007-2010 ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2007-2010 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2009-2010 ●            

Servisní data 2009-2010 ●            

Vypnutí válce 1 2007-2010 ●            

Vypnutí válce 2 2007-2010 ●            

Vypnutí válce 3 2007-2010 ●            

Vypnutí válce 4 2007-2010 ●            

Vypnutí válce 5 2007-2010 ●            

Vypnutí válce 6 2007-2010 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2007-2010 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2007-2010 ●            

Test systému během provozu 1999-2010     ●        

Rozměr pneumatiky 2009-2010 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2009-2010 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2009-2010 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2010 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2009-2010 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2009-2010 ●            

Profile 2000-2011 ●    ●        

Test těsnosti AdBlue® 2009-2011 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2009-2011 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2009-2011 ●            

Výměna ECU 2000-2011     ●        

Adaptace volnobehu 2009-2011 ●            

Zastavení při volnoběhu 2009-2011 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2009-2011 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2009-2011 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2009-2011 ●            

Servisní data 2009-2011 ●            

Test systému během provozu 2000-2011     ●        

Rozměr pneumatiky 2009-2011 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2009-2011 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2009-2011 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2009-2011 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2009-2011 ●            

Centro 2006-2012 ●    ●        

Test těsnosti AdBlue® 2006-2012 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2006-2012 ●            

Kompresní zkouška 2007-2012 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2006-2012 ●            

Výměna ECU 2006-2012     ●        

Vysokotlaká zkouška 2007-2012 ●            

Adaptace volnobehu 2006-2012 ●            

Zastavení při volnoběhu 2006-2012 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2006-2012 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2006-2012 ●            

Nastavit do výchozí polohy - adaptace lambda-sondy 2007-2012 ●            

Resetujte omezení točivého momentu 2007-2012 ●            

Resetovat hodnoty po výměně zachycovače částic 2007-2012 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2006-2012 ●            

Servisní data 2006-2012 ●            

Vypnutí válce 1 2007-2012 ●            

Vypnutí válce 2 2007-2012 ●            

Vypnutí válce 3 2007-2012 ●            

Vypnutí válce 4 2007-2012 ●            

Vypnutí válce 5 2007-2012 ●            

Vypnutí válce 6 2007-2012 ●            

Analýza signálu, výfukové plyny 2007-2012 ●            

Analýza signálu, vstřikovaný objem a otáčky motoru 2007-2012 ●            

Test systému během provozu 2006-2012     ●        

Rozměr pneumatiky 2006-2012 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2006-2012 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2006-2012 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2006-2012 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2006-2012 ●            

Primo 2005-2008 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2005-2008 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2005-2008 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2005-2008 ●            

Adaptace volnobehu 2005-2008 ●            

Zastavení při volnoběhu 2005-2008 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2005-2008 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2005-2008 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2005-2008 ●            

Servisní data 2005-2008 ●            

Rozměr pneumatiky 2005-2008 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2005-2008 ●            



Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2005-2008 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2005-2008 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2005-2008 ●            

Primo 2 2008-2012 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2008-2012 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2012 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2008-2012 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2012 ●            

Zastavení při volnoběhu 2008-2012 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2012 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2012 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2012 ●            

Servisní data 2008-2012 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2012 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2008-2012 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2008-2012 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2008-2012 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2008-2012 ●            

Renault Trucks

Midlum dci 2000-2006         ●    

Výměna vysoušeče vzduchu 2000-2006         ●    

Výměna brzdového obložení 2000-2006         ●    

Výměna oleje hnací nápravy 2000-2006         ●    

Výměna hnacího řemenu motoru 2000-2006         ●    

Výměna motorového oleje 2000-2006         ●    

Výměna převodového oleje 2000-2006         ●    

Číst parametry servisu 2000-2006         ●    

Výměna vzduchového filtru 2000-2006         ●    

Vyměňte chladivo klimatizace 2000-2006         ●    

Servisní varování na displeji 2000-2006         ●    

Technická prohlídka 2000-2006         ●    

Technická prohlídka, tachograf 2000-2006         ●    

Premium dci 1998-2006         ●    

Výměna vysoušeče vzduchu 1998-2006         ●    

Výměna brzdového obložení 1998-2006         ●    

Výměna oleje hnací nápravy 1998-2006         ●    

Výměna hnacího řemenu motoru 1998-2006         ●    

Výměna motorového oleje 1998-2006         ●    

Výměna převodového oleje 1998-2006         ●    

Číst parametry servisu 1998-2006         ●    

Výměna vzduchového filtru 1998-2006         ●    

Vyměňte chladivo klimatizace 1998-2006         ●    

Servisní varování na displeji 1998-2006         ●    

Technická prohlídka 1998-2006         ●    

Technická prohlídka, tachograf 1998-2006         ●    

Magnum E-Tech 2000-2006         ●    

Výměna vysoušeče vzduchu 2000-2006         ●    

Výměna brzdového obložení 2000-2006         ●    

Výměna oleje hnací nápravy 2000-2006         ●    

Výměna hnacího řemenu motoru 2000-2006         ●    

Výměna motorového oleje 2000-2006         ●    

Výměna převodového oleje 2000-2006         ●    

Číst parametry servisu 2000-2006         ●    

Výměna vzduchového filtru 2000-2006         ●    

Vyměňte chladivo klimatizace 2000-2006         ●    

Servisní varování na displeji 2000-2006         ●    

Technická prohlídka 2000-2006         ●    

Technická prohlídka, tachograf 2000-2006         ●    

Kerax dci 1998-2006         ●    

Výměna vysoušeče vzduchu 1998-2006         ●    

Výměna brzdového obložení 1998-2006         ●    

Výměna oleje hnací nápravy 1998-2006         ●    

Výměna hnacího řemenu motoru 1998-2006         ●    

Výměna motorového oleje 1998-2006         ●    

Výměna převodového oleje 1998-2006         ●    

Číst parametry servisu 1998-2006         ●    

Výměna vzduchového filtru 1998-2006         ●    

Vyměňte chladivo klimatizace 1998-2006         ●    

Servisní varování na displeji 1998-2006         ●    

Technická prohlídka 1998-2006         ●    

Technická prohlídka, tachograf 1998-2006         ●    

Scania



114 1996-2005 ●            

Kompresní zkouška 1996-2005 ●            

124 1996-2005 ●            

Kompresní zkouška 1996-2005 ●            

144 1996-2005 ●            

Kompresní zkouška 1996-2005 ●            

G-Series 2005-2016 ● ●      ●     

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2005-2016 ●            

Základní nastavení pro vstřikovače 2005-2016 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2005-2016 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2005-2016 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2005-2016 ●            

Kalibrační data 2013-2016        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2005-2016 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2005-2016 ●            

Kompresní zkouška 2005-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2005-2016 ●            

Vyvažování válce 2005-2016 ●            

Deaktivace válce 2005-2016 ●            

Test výkonu válce 2005-2016 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2005-2016 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2005-2016 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2005-2016 ●            

Programování vstřikovače 2005-2016 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2005-2016 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2005-2016 ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2005-2016 ●            

Signál PWM do alternátoru 2005-2016 ●            

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2005-2016 ●            

Snížení tlaku paliva 2005-2016 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2016 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2005-2016 ●            

Test tání redukčního činidla 2005-2016 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2005-2016 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2005-2016 ●            

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2010-2016 ●            

Přehled systému 2005-2016 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2005-2013 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2016 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2005-2016 ●            

P-Series 2005-2016 ● ●      ●     

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2005-2016 ●            

Základní nastavení pro vstřikovače 2005-2016 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2005-2016 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2005-2016 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2005-2016 ●            

Kalibrační data 2013-2016        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2005-2016 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2005-2016 ●            

Kompresní zkouška 2005-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2005-2016 ●            

Vyvažování válce 2005-2016 ●            

Deaktivace válce 2005-2016 ●            

Test výkonu válce 2005-2016 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2005-2016 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2005-2016 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2005-2016 ●            

Programování vstřikovače 2005-2016 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2005-2016 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2005-2016 ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2005-2016 ●            

Signál PWM do alternátoru 2005-2016 ●            

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2005-2016 ●            

Snížení tlaku paliva 2005-2016 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2016 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2005-2016 ●            

Test tání redukčního činidla 2005-2016 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2005-2016 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2005-2016 ●            

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2010-2016 ●            

Přehled systému 2005-2016 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2005-2013 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2016 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2005-2016 ●            

R-Series 2005-2016 ● ●      ●     

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2005-2016 ●            

Základní nastavení pro vstřikovače 2005-2016 ●            



Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2005-2013 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2005-2016 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2005-2013 ●            

Kalibrační data 2013-2016        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2005-2016 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2005-2016 ●            

Kompresní zkouška 2005-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2005-2016 ●            

Vyvažování válce 2005-2016 ●            

Deaktivace válce 2005-2016 ●            

Test výkonu válce 2005-2016 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2005-2016 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2005-2016 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2005-2016 ●            

Programování vstřikovače 2005-2016 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2005-2016 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2005-2016 ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2005-2016 ●            

Signál PWM do alternátoru 2005-2016 ●            

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2005-2016 ●            

Snížení tlaku paliva 2005-2016 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2016 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2005-2016 ●            

Test tání redukčního činidla 2005-2016 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2005-2016 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2005-2016 ●            

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2010-2016 ●            

Přehled systému 2005-2016 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2005-2013 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2016 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2005-2016 ●            

Scania Bus Chassis

K114 1997-2006 ●            

Kompresní zkouška 1997-2006 ●            

K124 1997-2006 ●            

Kompresní zkouška 1997-2006 ●            

K-Series 2006-2016 ● ●      ●     

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2006-2016 ●            

Základní nastavení pro vstřikovače 2006-2016 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2006-2016 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2006-2016 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2006-2016 ●            

Kalibrace, kamera 2013-2016        ●     

Kalibrační data 2013-2016        ●     

Kalibrace, radar 2013-2016        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2006-2016 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2010-2016 ●            

Kompresní zkouška 2006-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2006-2016 ●            

Vyvažování válce 2006-2016 ●            

Deaktivace válce 2006-2016 ●            

Test výkonu válce 2006-2016 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2006-2016 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2006-2016 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2006-2016 ●            

Programování vstřikovače 2006-2016 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2010-2016 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2010-2016 ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2006-2016 ●            

Signál PWM do alternátoru 2006-2016 ●            

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2006-2016 ●            

Snížení tlaku paliva 2006-2016 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2016 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2010-2016 ●            

Test tání redukčního činidla 2010-2016 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2006-2016 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2006-2016 ●            

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2014-2016 ●            

Přehled systému 2010-2016 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2010-2013 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2016 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2006-2016 ●            

F-Series 2006-2016 ● ●      ●     

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2006-2016 ●            

Základní nastavení pro vstřikovače 2006-2016 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2006-2016 ●            



Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2006-2016 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2006-2016 ●            

Kalibrace, kamera 2013-2016        ●     

Kalibrační data 2013-2016        ●     

Kalibrace, radar 2013-2016        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2006-2016 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2010-2016 ●            

Kompresní zkouška 2006-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2006-2016 ●            

Vyvažování válce 2006-2016 ●            

Deaktivace válce 2006-2016 ●            

Test výkonu válce 2006-2016 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2006-2016 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2006-2016 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2006-2016 ●            

Programování vstřikovače 2006-2016 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2010-2016 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2010-2016 ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2006-2016 ●            

Signál PWM do alternátoru 2006-2016 ●            

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2006-2016 ●            

Snížení tlaku paliva 2006-2016 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2016 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2010-2016 ●            

Test tání redukčního činidla 2010-2016 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2006-2016 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2006-2016 ●            

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2006-2016 ●            

Přehled systému 2010-2016 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2010-2013 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2016 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2006-2016 ●            

N-Series 2006-2016 ● ●      ●     

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2006-2016 ●            

Základní nastavení pro vstřikovače 2006-2016 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2006-2016 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2006-2016 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2006-2016 ●            

Kalibrace, kamera 2013-2016        ●     

Kalibrační data 2013-2016        ●     

Kalibrace, radar 2013-2016        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2006-2016 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2010-2016 ●            

Kompresní zkouška 2006-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2006-2016 ●            

Vyvažování válce 2006-2016 ●            

Deaktivace válce 2006-2016 ●            

Test výkonu válce 2006-2016 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2006-2016 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2006-2016 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2006-2016 ●            

Programování vstřikovače 2006-2016 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2010-2016 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2010-2016 ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2006-2016 ●            

Signál PWM do alternátoru 2006-2016 ●            

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2006-2016 ●            

Snížení tlaku paliva 2006-2016 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2016 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2010-2016 ●            

Test tání redukčního činidla 2010-2016 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2006-2016 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2006-2016 ●            

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2006-2016 ●            

Přehled systému 2010-2016 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2010-2013 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2016 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2006-2016 ●            

Omni-Series 2006-2011 ● ●           

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2006-2011 ●            

Základní nastavení pro vstřikovače 2006-2011 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2006-2011 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2006-2011 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2006-2011 ●            

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2006-2011 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2010-2011 ●            

Kompresní zkouška 2006-2011 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2006-2011 ●            

Vyvažování válce 2006-2011 ●            

Deaktivace válce 2006-2011 ●            



Test výkonu válce 2006-2011 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2006-2011 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2006-2011 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2006-2011 ●            

Programování vstřikovače 2006-2011 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2010-2011 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2010-2011 ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2006-2011 ●            

Signál PWM do alternátoru 2006-2011 ●            

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2006-2011 ●            

Snížení tlaku paliva 2006-2011 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2010-2011 ●            

Test tání redukčního činidla 2010-2011 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2006-2011 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2006-2011 ●            

Přehled systému 2010-2011 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2010-2011 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2006-2011 ●            

OmniExpress 2007-2016 ● ●      ●     

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2007-2016 ●            

Základní nastavení pro vstřikovače 2007-2016 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2007-2016 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2007-2016 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2007-2016 ●            

Kalibrace, kamera 2013-2016        ●     

Kalibrační data 2013-2016        ●     

Kalibrace, radar 2013-2016        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2007-2016 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2010-2016 ●            

Kompresní zkouška 2007-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2007-2016 ●            

Vyvažování válce 2007-2016 ●            

Deaktivace válce 2007-2016 ●            

Test výkonu válce 2007-2016 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2007-2016 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2007-2016 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2007-2016 ●            

Programování vstřikovače 2007-2016 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2010-2016 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2010-2016 ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2007-2016 ●            

Signál PWM do alternátoru 2007-2016 ●            

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2007-2016 ●            

Snížení tlaku paliva 2007-2016 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2016 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2010-2016 ●            

Test tání redukčního činidla 2010-2016 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2007-2016 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2007-2016 ●            

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2014-2016 ●            

Přehled systému 2010-2016 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2010-2013 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2016 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2007-2016 ●            

Touring HD 2010-2016 ● ●      ●     

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2010-2016 ●            

Základní nastavení pro vstřikovače 2010-2016 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2010-2016 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2010-2016 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2010-2016 ●            

Kalibrace, kamera 2013-2016        ●     

Kalibrační data 2013-2016        ●     

Kalibrace, radar 2013-2016        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2010-2016 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2010-2016 ●            

Kompresní zkouška 2010-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2010-2016 ●            

Vyvažování válce 2010-2016 ●            

Deaktivace válce 2010-2016 ●            

Test výkonu válce 2010-2016 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2010-2016 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2010-2016 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2010-2016 ●            

Programování vstřikovače 2010-2016 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2010-2016 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2010-2016 ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2010-2016 ●            

Signál PWM do alternátoru 2010-2016 ●            

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2010-2016 ●            

Snížení tlaku paliva 2010-2016 ●            



Dávkovač redukčního činidla 2014-2016 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2010-2016 ●            

Test tání redukčního činidla 2010-2016 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2010-2016 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2010-2016 ●            

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2010-2016 ●            

Přehled systému 2010-2016 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2010-2013 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2016 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2010-2016 ●            

Interlink 2016 ● ●      ●     

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2016 ●            

Základní nastavení pro vstřikovače 2016 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2016 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2016 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2016 ●            

Kalibrace, kamera 2016        ●     

Kalibrační data 2016        ●     

Kalibrace, radar 2016        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2016 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2016 ●            

Kompresní zkouška 2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2016 ●            

Vyvažování válce 2016 ●            

Deaktivace válce 2016 ●            

Test výkonu válce 2016 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2016 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2016 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2016 ●            

Programování vstřikovače 2016 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2016 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2016 ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2016 ●            

Signál PWM do alternátoru 2016 ●            

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2016 ●            

Snížení tlaku paliva 2016 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2016 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2016 ●            

Test tání redukčního činidla 2016 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2016 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2016 ●            

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2016 ●            

Přehled systému 2016 ●            

Test systému dávkování močoviny 2016 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2016 ●            

Van Hool 2006-2016 ● ●      ●     

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2006-2016 ●            

Základní nastavení pro vstřikovače 2006-2016 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2006-2016 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2006-2016 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2006-2016 ●            

Kalibrace, kamera 2013-2016        ●     

Kalibrační data 2013-2016        ●     

Kalibrace, radar 2013-2016        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2006-2016 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2010-2016 ●            

Kompresní zkouška 2006-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2006-2016 ●            

Vyvažování válce 2006-2016 ●            

Deaktivace válce 2006-2016 ●            

Test výkonu válce 2006-2016 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2006-2016 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2006-2016 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2006-2016 ●            

Programování vstřikovače 2006-2016 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2010-2016 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2010-2016 ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2006-2016 ●            

Signál PWM do alternátoru 2006-2016 ●            

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2006-2016 ●            

Snížení tlaku paliva 2006-2016 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2016 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2010-2016 ●            

Test tání redukčního činidla 2010-2016 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2006-2016 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2006-2016 ●            

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2006-2016 ●            

Přehled systému 2010-2016 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2010-2013 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2016 ●            



Přednastavené maximální otáčky vozidla 2006-2016 ●            

Citywide 2012-2016 ●       ●     

Aktivace elmg. ventilů jednotky vstřikovače 2012-2016 ●            

Základní nastavení pro vstřikovače 2012-2016 ●            

Základní nastavení a kalibrace systému recirkulace spalin 2012-2016 ●            

Základní nastavení adaptace pomocného pohonu 2012-2016 ●            

Základní nastavení adaptačních hodnot snímače hmotnostního průtoku 2012-2016 ●            

Kalibrace, kamera 2013-2016        ●     

Kalibrační data 2013-2016        ●     

Kalibrace, radar 2013-2016        ●     

Kontrola tlaku paliva v zásobníku 2012-2016 ●            

Kontrola snímače hladiny nádrže redukčního činidla 2012-2016 ●            

Kompresní zkouška 2012-2016 ●            

Test stavu turbodmychadla s variabilní geometrií 2012-2016 ●            

Vyvažování válce 2012-2016 ●            

Deaktivace válce 2012-2016 ●            

Test výkonu válce 2012-2016 ●            

Resetování dat pro saze a popel 2012-2016 ●            

Výchozí nastavení adaptace objemu vstřikovaného redukčního činidla 2012-2016 ●            

Regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2012-2016 ●            

Programování vstřikovače 2012-2016 ●            

Test těsnosti hadice redukčního činidla 2012-2016 ●            

Kontrola nízké spotřeby redukčního činidla 2012-2016 ●            

Proporcionální ventil pro motorovou brzdu 2012-2016 ●            

Signál PWM do alternátoru 2012-2016 ●            

Načítání hodnot kalibrace turbodmychadla s variabilní geometrií 2012-2016 ●            

Snížení tlaku paliva 2012-2016 ●            

Dávkovač redukčního činidla 2014-2016 ●            

Kontrola snímače tlaku redukčního činidla 2012-2016 ●            

Test tání redukčního činidla 2012-2016 ●            

Požadovaná poloha pro ventil EGR 2012-2016 ●            

Vynulování rozdílového tlakového snímače 2012-2016 ●            

Resetování dat EGR (recirkulace spalin) 2012-2016 ●            

Přehled systému 2012-2016 ●            

Test dávkovaného množství Adblue 2012-2013 ●            

Test systému dávkování močoviny 2014-2016 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2012-2016 ●            

Solaris

Urbino 2006-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2006-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2006-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2006-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2006-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2006-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2006-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2006-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2006-2015 ●            

Servisní data 2006-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2006-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2006-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2006-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2006-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2006-2015 ●            

InterUrbino 2006-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2006-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2006-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2006-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2006-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2006-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2006-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2006-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2006-2015 ●            

Servisní data 2006-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2006-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2006-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2006-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2006-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2006-2015 ●            

Alpino 2007-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2007-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2007-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2007-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2007-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2007-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2007-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2007-2015 ●            



Omezení rychlosti jízdy 2007-2015 ●            

Servisní data 2007-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2007-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2007-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2007-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2007-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2007-2015 ●            

Trailers

Knorr All years  ●           

Aktivovat brzdný tlak u M21 a M22 (6,5 bar) All years  ●           

Aktivace brzdného tlaku u M21, M22 a M2 (6,5 bar) All years  ●           

Vzduchová mezera & otáčky kol All years  ●           

Základní informace: ECU All years  ●           

Základní informace: Údaje o vozidle All years  ●           

Brzdová komora & délka páky All years  ●           

Zobrazení konfigurace AUXIO All years  ●           

Zobrazení konfigurace přívěsu All years  ●           

EOL test 2S/2M All years  ●           

EOL test 4S/2M All years  ●           

EOL test 4S/3M All years  ●           

LSF parametry skupiny přední nápravy All years  ●           

Test těsnosti All years  ●           

Kalibrace snímače světlé výšky All years  ●           

Volitelné díly All years  ●           

Informace o zdroji napájení All years  ●           

Programování identifikačního čísla vozidla All years  ●           

Načtěte konfigurační údaje z řídicí jednotky a uložte je do souboru All years  ●           

Načíst servis a denní počítač ujetých km All years  ●           

LSF parametry skupiny zadní nápravy All years  ●           

Zvolte servisní interval All years  ●           

Reset denního počitadla kilometrů All years  ●           

Zapište údaje ze souboru do řídicí jednotky All years  ●           

VDL Berkhof

Ambassador 2008-2010 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2008-2010 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2008-2010 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2008-2010 ●            

Adaptace volnobehu 2008-2010 ●            

Zastavení při volnoběhu 2008-2010 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2008-2010 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2008-2010 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2008-2010 ●            

Servisní data 2008-2010 ●            

Rozměr pneumatiky 2008-2010 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2008-2010 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2008-2010 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2008-2010 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2008-2010 ●            

VDL Bus & Coach

Citea 2009-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2009-2013 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2009-2013 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2009-2013 ●            

Adaptace volnobehu 2009-2013 ●            

Zastavení při volnoběhu 2009-2013 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2009-2013 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2009-2013 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2009-2013 ●            

Servisní data 2009-2013 ●            

Rozměr pneumatiky 2009-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2009-2013 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2009-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2009-2013 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2009-2013 ●            

MidCity 2006-2013 ●    ●  ● ●     

Kalibrace klapky recirkulace vzduchu 2008-2013 ●            

Smazat pamet adaptací 2006-2013 ●            

Vymazání paměti adaptace (studený start) 2006-2010 ●            

Vymažte počitadlo, filtr emisí částic 2009-2013 ●            

Inicializace řídicí jednotky 2008-2013 ●            

Zablokování provozu na plyn 2008-2013 ●            

Povolení provozu na plyn 2008-2013 ●            



Odsajte plynový systém 2008-2013 ●            

Naplňte plynový systém 2008-2013 ●            

Nucená regenerace 2009-2011 ●            

Faktor korekce paliva 2006-2010 ●            

Aktivace palivového čerpadla 2006-2010 ●            

Žhavicí svíčka, aktivace 2009-2013 ●            

Vstrikování paliva vypnuto 2009-2013 ●            

Programování vstřikovače 2009-2013 ●            

Výměna lambda-sondy 2009-2011 ●            

Proces kalibrace: Snímač druhu jízdy 2011-2013     ●        

Stanovení oktanového císla 2006-2010 ●            

Obnova filtru částic 2009-2013 ●            

Provést adaptaci škrticí klapky 2006-2010 ●            

Výměna vzduchového filtru 2009-2013 ●            

Vynulování adaptací automatické převodovky 2011-2013     ●        

Vynulování úprav blokovací spojky měniče 2011-2013     ●        

Řídicí jednotka reset 2009-2013 ●    ●   ●     

Vynulování adaptace průměrné hodnoty množství 2009-2011 ●            

Reset adaptačních údajů: Měnič momentu, spojka blokování 2011-2013     ●        

Reset adaptačních údajů: Řazení nahoru a dolů 2011-2013     ●        

Kalibrace škrticí klapky 2006-2013 ●            

Učení polohy škrticí klapky 2008-2013 ●            

Adaptace měniče točivého momentu studeným startem 2011-2013     ●        

Adaptace měniče točivého momentu prostřednictvím rozsahů točivých momentů 2011-2013     ●        

MidEuro 2006-2013 ●    ●  ● ●     

Kalibrace klapky recirkulace vzduchu 2008-2013 ●            

Smazat pamet adaptací 2006-2013 ●            

Vymazání paměti adaptace (studený start) 2006-2010 ●            

Vymažte počitadlo, filtr emisí částic 2009-2013 ●            

Inicializace řídicí jednotky 2008-2013 ●            

Zablokování provozu na plyn 2008-2013 ●            

Povolení provozu na plyn 2008-2013 ●            

Odsajte plynový systém 2008-2013 ●            

Naplňte plynový systém 2008-2013 ●            

Nucená regenerace 2009-2011 ●            

Faktor korekce paliva 2006-2010 ●            

Aktivace palivového čerpadla 2006-2010 ●            

Žhavicí svíčka, aktivace 2009-2013 ●            

Vstrikování paliva vypnuto 2009-2013 ●            

Programování vstřikovače 2009-2013 ●            

Výměna lambda-sondy 2009-2011 ●            

Proces kalibrace: Snímač druhu jízdy 2011-2013     ●        

Stanovení oktanového císla 2006-2010 ●            

Obnova filtru částic 2009-2013 ●            

Provést adaptaci škrticí klapky 2006-2010 ●            

Výměna vzduchového filtru 2009-2013 ●            

Vynulování adaptací automatické převodovky 2011-2013     ●        

Vynulování úprav blokovací spojky měniče 2011-2013     ●        

Řídicí jednotka reset 2009-2013 ●    ●   ●     

Vynulování adaptace průměrné hodnoty množství 2009-2011 ●            

Reset adaptačních údajů: Měnič momentu, spojka blokování 2011-2013     ●        

Reset adaptačních údajů: Řazení nahoru a dolů 2011-2013     ●        

Kalibrace škrticí klapky 2006-2013 ●            

Učení polohy škrticí klapky 2008-2013 ●            

Adaptace měniče točivého momentu studeným startem 2011-2013     ●        

Adaptace měniče točivého momentu prostřednictvím rozsahů točivých momentů 2011-2013     ●        

Volare

4x4 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

V6L 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            



Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

V8L 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

W6 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

W7 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

W8 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

Volksbus

5.xxx 2013-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2013-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2013-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2013-2015 ●            



Adaptace volnobehu 2013-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2013-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2013-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2013-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2013-2015 ●            

Servisní data 2013-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2013-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2013-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2013-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2013-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2013-2015 ●            

8.xxx 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

9.xxx 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

15.xxx 2012-2015        ●     

17.xxx 2012-2015        ●     

18.xxx 2012-2015 ●       ●     

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

26.xxx 2013-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2013-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2013-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2013-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2013-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2013-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2013-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2013-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2013-2015 ●            

Servisní data 2013-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2013-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2013-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2013-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2013-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2013-2015 ●            



Volkswagen Truck

Constellation 2005-2015 ●    ●   ●     

Test těsnosti AdBlue® 2005-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2005-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2005-2015 ●            

Výměna ECU 2005-2015     ●        

Adaptace volnobehu 2005-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2005-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2005-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2005-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2005-2015 ●            

Servisní data 2005-2015 ●            

Test systému během provozu 2005-2015     ●        

Rozměr pneumatiky 2005-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2005-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2005-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2005-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2005-2015 ●            

Delivery 2012-2015 ●            

Test těsnosti AdBlue® 2012-2015 ●            

Reset  filtru dodatečné úpravy 2012-2015 ●            

Diesel exhaust fluid dosing system purge count reset 2012-2015 ●            

Adaptace volnobehu 2012-2015 ●            

Zastavení při volnoběhu 2012-2015 ●            

Kalibrace časovače vypnutí při volnoběhu 2012-2015 ●            

Reset NOx (oxidy dusíku) 2012-2015 ●            

Omezení rychlosti jízdy 2012-2015 ●            

Servisní data 2012-2015 ●            

Rozměr pneumatiky 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator calibration 2012-2015 ●            

Variable geometry turbocharger electronic actuator installation 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering 2012-2015 ●            

Vehicle speed sensor anti-tampering sensitivity level 2012-2015 ●            

Worker 2012-2015        ●     

Volvo Bus Chassis

B11R 2014-2016 ●            

Test recirkulace spalin (EGR) 2014-2016 ●            

Akční člen obtokový ventil 2014-2016 ●            

Spotřeba AdBlue 2014-2016 ●            

Regenerace krystalizace Adblue 2014-2016 ●            

Vyvažování válce 2014-2016 ●            

Komprese válce 2014-2016 ●            

Deaktivace válce 2014-2016 ●            

Vypuštení vody z cistice paliva 2014-2016 ●            

Test elektronicky řízeného chladicího ventilátoru 2014-2016 ●            

Test motorové brzdy s vypnutým motorem 2014-2016 ●            

Test motorové brzdy se zapnutým motorem 2014-2016 ●            

Data ochrany motoru 2014-2016 ●            

Točivý moment motoru proti otáčkám motoru 2014-2016 ●            

Data o spotřebě paliva 2014-2016 ●            

Řízení tlaku paliva 2014-2016 ●            

Kódování vstřikovače 2014-2016 ●            

Funkce vstřikovače 2014-2016 ●            

Manuální regenerace filtru pevných částic vznětového motoru 2014-2016 ●            

Test tlaku oleje během spuštění motoru 2014-2016 ●            

Teplota oleje 2014-2016 ●            

Test spojky chladicího ventilátoru 2014-2016 ●            

Rozdíl točivých momentů, historie 2014-2016 ●            

Přednastavené maximální otáčky vozidla 2014-2016 ●            

Volvo Trucks

FL 2006-2013 ●            

FE 2006-2013 ●            

FM 2005-2012     ●        

Válec spojky, test 2005-2012     ●        

Unášení spojky, test 2005-2012     ●        

Kontrola opotřebení spojky, test 2005-2012     ●        

Rychlostní stupně, test 2005-2012     ●        

Řadicí válec 1 / zpátečka, test 2005-2012     ●        

Řadicí válec 2/3, test 2005-2012     ●        

Snímač sklonu, test 2005-2012     ●        

Programování bodu záběru spojky 2005-2012     ●        

Ventily PWM spojka, test 2005-2012     ●        



Test válce přídavného převodu 2005-2012     ●        

Elektromagnetický ventil, brzda, test předlohového hřídele 2005-2012     ●        

Rozdělený válec, test 2005-2012     ●        

FH16 2004-2012     ●        

Válec spojky, test 2004-2012     ●        

Unášení spojky, test 2004-2012     ●        

Kontrola opotřebení spojky, test 2004-2012     ●        

Rychlostní stupně, test 2004-2012     ●        

Řadicí válec 1 / zpátečka, test 2004-2012     ●        

Řadicí válec 2/3, test 2004-2012     ●        

Snímač sklonu, test 2004-2012     ●        

Programování bodu záběru spojky 2004-2012     ●        

Ventily PWM spojka, test 2004-2012     ●        

Test válce přídavného převodu 2004-2012     ●        

Elektromagnetický ventil, brzda, test předlohového hřídele 2004-2012     ●        

Rozdělený válec, test 2004-2012     ●        

FH 2005-2012     ●        

Válec spojky, test 2005-2012     ●        

Unášení spojky, test 2005-2012     ●        

Kontrola opotřebení spojky, test 2005-2012     ●        

Rychlostní stupně, test 2005-2012     ●        

Řadicí válec 1 / zpátečka, test 2005-2012     ●        

Řadicí válec 2/3, test 2005-2012     ●        

Snímač sklonu, test 2005-2012     ●        

Programování bodu záběru spojky 2005-2012     ●        

Ventily PWM spojka, test 2005-2012     ●        

Test válce přídavného převodu 2005-2012     ●        

Elektromagnetický ventil, brzda, test předlohového hřídele 2005-2012     ●        

Rozdělený válec, test 2005-2012     ●        

FH (4) 2013-2016        ●     

Kalibrační data 2013-2016        ●     

FMX (4) 2013-2016        ●     

Kalibrační data 2013-2016        ●     

FM (4) 2013-2016        ●     

Kalibrační data 2013-2016        ●     


