
UNDERHÅLL

Tydlig och omfattande databas.

LASTBIL- OCH TRAILER KONFIGURATOR

Bygg en lastbil eller trailer från               
komponenterna i databasen.

SMÖRJMEDEL OCH VÄTSKOR

Tekniska illustrationer som  
visar placeringar.

JUSTERINGSDATA

Omfattande datainnehåll. 

ÅTERKALLELESER

Säkerställ att fordonet följer  
säkerhetsstandarder.

REPARATIONSHANDBÖCKER

Detaljerade steg-för-steg instruktioner 
för underhåll. 

 

SÄKRINGAR OCH RELÄER

Tydliga säkerhetsplaceringar  
och identifikationshjälpmedel.

VERKLIGHETSFALL (SMARTCASE™) 

Från experter inom branschen.
KOPPLINGSSCHEMAN

Tydligt lokaliserade kopplings-
scheman.

TEKNISKA RITNINGAR

Mer än 100.000 högkvalitativa  
tekniska ritningar.

GUIDAD FELSÖKNING VESA™ MK II

En innovativ tjänst för diagnos  
av fordonselektronik.

REPARATIONSTIDER

Med realistiska tidsramar.

TEKNISKA SERVICEBULLETINER (SMARTFIX™)

Direkttillgång till nyttig  information.

Teknisk data till 
nytta för verkstaden.
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UNDERHÅLL

Tydlig och omfattande databas.
Underhållsguiderna i Info System är väldigt innehållsrika och hjälp
ande. Fullständiga underhållsscheman per tillverkare och modell, 
presenteras enkelt nedbrutet till fordonsområde (motor, styrdon etc).  
Det finns länkar till tekniska ritningar, lokalisering av komponenter, 
programmering av nycklar, TPMS och mycket mer. Tider för alla jobb 
och totaltider visas tydligt. 

FUNKTIONER

• Underhållsscheman (OEMbaserade)
• Utskriftsbar arbetsdokumention
• Länk till generella reservdelar
• Uppföljningsarbeten
• Extra uppgifter

• Servicetider
• Släcka servicelampa
• Kamremsbyte intervall
• Däcktrycksövervakningssystem 

(TPMS)

LASTBIL- & TRAILERKONFIGURATOR

Bygg en lastbil eller trailer   
utifrån de olika komponenterna  
i  databasen. 
TRUCKSutgåvan av Info System innehåller även information kring 
trailers och axlar. Man kan bygga en egen lastbil eller  trailer uifrån 
komponenterna i databasen. Detta och all relevant data kan sedan 
sparas ned för framtida referens. Med hjälp av TRUCKSutgåvans 
“Komponent memoverktyg” kan mekanikern ha koll på alla olika val 
av delar och komponenter.  Detta är något som annars ofta är svårt, 
även för OEM. 

FUNKTIONER

• Drivremmar
• Hjulinställning
• Emission/utsläpp data
• Däckstorlek och tryck

• Åtdragningsmoment
• Luftkonditionering serviceanslutningar
• Volymer/mängd

SMÖRJMEDEL OCH VÄTSKOR

Tekniska illustrationer som visar                
placeringar.
Här finns alla tänkbara specifikationer, smidigt länkade till  relaterad 
data. Illustrationer visar placering av påfyllnads och dränerings
öppningar. 

FUNKTIONER

• Kvalitet och viskositet

TEKNISK DATA

Värdefull och omfattande databas.
Informationen i denna del sträcker sig från inställningar av 
 åtdragningsmoment till inställning av cylindrar, från tomgångs
inställningar till NOxemissioner, och från kylsystemsinställningar  
till tjocklek av bakre bromsskivor. 

FUNKTIONER

• Drivremmar
• Hjulinställningar
• Emission/utsläpp
• Däckstorlek och tryck
• Åtdragningsmoment
• Luftkonditionering serviceanslutningar
• Volym/mängd

ÅTERKALLELESER

Säkerställ att fordonet  överensstämmer 
med gällande säkerhetsföreskrifter.
Info System innehåller OEMbaserade återkallelser och hjälper 
till att säkerställa att fordonet överensstämmer med gällande 
 säkerhetsföreskrifter.

FUNKTIONER

• Säkerhetsrelaterade återkallelser (OEMbaserade)
• Länkar till felkoder och relaterade fall

REPARATIONSHANDBÖCKER

Detaljerade steg-för-steg- instruktioner.
Info System innehåller mycket detaljerade stegförsteg 
instruktioner för de jobb som kan behöva fordonsspecifika  åtgärder 
men som ändå ses som rutinjobb. Tekniska ritningar och referens
nummer för att identifiera specialverktyg underlättar och effekt iv
iserar. Info System hjälper därmed till att öka  produktiviteten och att 
förbättra arbetsflödet på verkstaden.

FUNKTIONER

• Kamrem; demontering/montering
• Kamkedja; demontering/montering
• Drivremmar; demontering/montering
• Koppling; demontering/montering
• Manuell växellåda; demontering/montering
• Kylsystem; töm/fyll
• Motormontering: demontering/montering 

SÄKRINGAR OCH RELÄER

Tydlig översikt och placering av 
 säkringar och reläer.
Info System är fullt av grundläggande men specifik information för 
fordonens elektronik, såsom tydlig och enkel översikt och placerings
information för säkringar och reläer. 

FUNKTIONER

• Säkringar och reläboxplaceringar
• Säkringar och reläer  översikt 

VERKLIGHETSFALL (SMARTCASE™)

Från experter inom branschen.
OEM baserad teknisk data, information från branschexperter och  
teknisk support gör detta till ett mycket användbart verktyg för 
fordon på den europeiska marknaden.  Det är en unik databasmodul 
som innehåller verkliga fall och verifierade tips och trix för att lösa 
problemen. 

Verkstaden får tydliga instruktioner för att snabbt och enkelt  hitta 
lösningar till ovanliga problem på fordonen och sparar därmed tid 
och pengar. 

FUNKTIONER

• Verifierade tips och trix
• Länk till felkoder och relaterade fall

 
 

KOPPLINGSSCHEMAN

Tydligt lokaliserade kopplings scheman.
Modulen innehåller exempelvis diagram på ett stort antal elektroniska 
system, inklusive klimatsystem, radio, dörrlås,  fönsterhissar, säker
hetssystem, ABS och instrumentkontroll. Alla diagram använder 
standardsymboler i färg och är enkla att skriva ut. Det är det mest 
omfattande paketet med kopplings scheman på marknaden.

FUNKTIONER

• Kopplingsscheman med bl.a dörrlås, fönster, airbags, ytterbelysning, start/laddning 
och vindrutetorkarsystem/spolningssystem

• Panorering och zoomfunktionalitet
• Möjlighet att markera för att spåra kopplingar och komponenter

GUIDAD FELSÖKNING VESA™ MK II

Innovativ diagnosfunktion för 
 fordonselektronik.
VESA™ är unik och är sannolikt marknadens ohotat bästa och mest 
innovativa diagnosfunktion för fordonselektronik på marknaden. 
Datan som används  för att hjälpa mekanikerna med felkoder och 
komponentfel är hämtad från fordonens CANBussystem.

Mekanikern får en tydligare bild över olika varianter av kopplings
scheman, komponenter och kopplingar. Undermenyer som scheman, 
placeringar, bilder, komponenter och information gör det ännu 
enklare och tydligare.  Det finns även information kring felkoder 
och översikt över CANBus. 

FUNKTIONER

• Kopplingsschema för motorstyrnin, ABS, ESP och AC
• Komponentlokalisering och information
• Felkoder (tillverkarspecifikt och EOBD)
• Grundlägeslokalisering
• Länkar felkoder till Smartmodul

TEKNISKA RITNINGAR

Mer än 100.000 högkvalitativa  
tekniska ritningar.
Ritningarna är skräddarsydda illustrationer där de viktigaste delarna 
är tydliggjorda för att underlätta identifiering.

FUNKTIONER

• Länk till generella komponenter
• Åtdragningsmoment

REPARATIONSTIDER

Med realistiska tidsuppskattningar.
Reparationstiderna i Info System gäller inte bara per komponent 
utan är även omräknat för att kunna beräkna relaterade jobb. Detta 
gör att tiderna som beräknas blir mycket mer realistiska. 

Modulen specificerar individuella reparationstider och beräknar  
deras kostnad. Eftersom systemet även beräknar uppföljnings
arbeten och ytterligare eller tillkommande jobb så får man med  
all arbetstid och inget blir förbisett. Kostnadsspecifikation och  
faktura blir därav mer korrekt. Detta hjälper verkstaden att  
maximera sin omsättning. 

FUNKTIONER

• Summeringsteknologi
• Manuella tider
• Länk till generella komponenter
• Uppföljningsarbeten

TEKNISKA SERICEBULLETINER (SMARTFIX™)

Omedelbar tillgänglighets kontroll av 
tekniska service bulletiner.
Med ett enkelt klick med muspekaren kan mekanikern  omedelbart 
kontrollera tillgängligheten av tekniska service bulletiner för alla 
fordon. All data är i enlighet med OEM dokumentation. 

FUNKTIONER

• Tekniska servicebulletiner
• Länk till felkoder och relaterade fall


