
Diagnostik 
för trailers.

TRUCKS TRAILER
powered by WABCOWÜRTH



• Robust yta
• Flerfärgsindikator runtom
• WiFi/Bluetooth/USB
• LED i kontakten
• Utbytbar kontakt

TRAILER powered by WABCOWÜRTH ger möjlighet att utföra märkesspecifik diagnos 
på Haldex, Knorr och WABCO-system. Genom tillgången till data i OEM-nivå från 
Haldex och WABCO kan du utföra fullständig diagnos, inkluderat programmering och 
kalibrering av nya elektroniska styrenheter (ECU). 

Med mjukvaran kan du enkelt kommunicera med en trailers ECU. Läs och radera 
eventuella felkoder på trailern via originaldatan. Du kan även läsa ut ECU-koder för 
att snabbt fastställa vart ett fel är lokaliserat. 

Snabb tillgång till den äkta Haldex Trailer Diagnostics och WABCO System
Diagnostics powered by WABCOWÜRTH. Allt i ett enda system. Mjukvaran är 
utvecklad för att du ska kunna utföra ett enklare och mer effektivt diagnosarbete. 
Du kan ha upp till fyra olika fönster öppna samtidigt och se olika funktioner och 
information. Detta gör diagnosarbetet smidigare och du sparar värdefull tid.  

Autocom TITAN är ett avancerad diagnos- 
verktyg. Utvecklat för att ge verkstaden 
möjlighet till ett snabbare, enklare och mer 
pålitligt diagnosarbete för lastbilar, trailers 
och bussar.  

TITAN innehåller kraftfulla processorer och 
komponenter som är specifikt utvalda för 
att klara av att hantera de hårda kraven 
som finns på informationsflöden i fordon. 

WABCO kräver en PIN-kod till diagnosmjukvaran. Med en sådan kan du sedan utföra bland 
annat funktionalitet på styrenhet såsom parameterinställning på EBS/ABS/ECAS samt 
kalibering av avstånds- och trycksensorer. 

Med HALDEX originaldata, kan du utföra inställningar på ECU-parametrar, läsa ut och radera 
felkoder, samt verifiera via sluttestning. 

Har du bara en Autocom PIN-kod kan du endast uföra enklare funktionalitet på en trailer. För att kunna utföra mer 
avancerad diagnostik för WABCO och Haldex behöver du genomföra deras utbildning. Efter en sådan utbildning 
kan du sedan få tillgång till all deras funktionalitet.

Länkar till utbildningarna finns på https://autocom.se/trailer/

• Generell status på ECU
• Läsa och radera felkoder 
• Släcka servicelampa

• Läsa ut och konfigurera ECU
• Utför EOL-tester
• Generella rapporter för EOL-test och ECU-status

FUNKTIONER I MJUKVARAN:

FÖRENLIG MED OEM

HALDEX OEM

WABCO OEM

UTBILDNING FÖR WABCO OCH HALDEX 

MJUKVARAN 

DIAGNOS FÖR TUNGA FORDON

TITAN är kompatibel med mjukvarorna TRUCKS och TRAILER. 
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