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PDL 3200

Rozwijasz się, stajesz się coraz
lepszy. Potrzebujesz lepszego
narzędzia diagnostycznego.
Zapewni Ci to nowy PDL 3200.
PDL 3200 to rozbudowane
możliwości diagnostyczne,
szybkość działania oraz łatwość
obsługi. Tego musisz wymagać od
dobrego narzędzia diagnostycznego,
aby móc obsłużyć każdy samochód
w Twoim warsztacie, to jest Twoje
wyzwanie. PDL 3200 pomoże Ci
jemu sprostać.
Efektywność

Prosta i łatwa obsługa

PDL 3200 oferuje Ci wiele możliwości diagnostycznych
dostępnych od razu. Oprogramowanie zapewnia obsługę
pojazdów 32 producentów z rynku europejskiego i azjatyckiego,
dodatkowo jest rozszerzone o pojazdy z rynku USA. Wszystkie
procedury prowadzą Cię krok po kroku, łatwiej być nie może. PDL
3200 ma duży, dotykowy ekran, menu jest przejrzyste i łatwe w
obsłudze. Szybki start w 5 sekund i urządzenie jest gotowe do
działania. Bez zbędnej straty czasu. Automatyczna identyfikacja
pojazdu przyspiesza proces diagnostyczny. PDL 3200 posiada
funkcję skanowania całego pojazdu. Jedno kliknięcie, żeby
sprawdzić cały pojazd. Kilkadziesiąt sekund, żeby otrzymać raport
błędów ze wszystkich systemów. Wykonasz swoje prace szybciej
i efektywniej dzięki specjalnym funkcjom jak min. kasowanie
inspekcji serwisowej, adaptacje, programowanie, kalibracje i
wielu innym. Dedykowany system operacyjny i szybki procesor
pozwalają na szybką i sprawną komunikację z pojazdem.

Chcesz być najlepszym mechanikiem, potrzebujesz do tego
w pełni funkcjonalne, szybkie, łatwe w obsłudze narzędzie
diagnostyczne. PDL 3200 posiada system Steady-Charge,
który ładuje baterię z pojazdu, pozwala to uniknąć przestojów
i szybko przejść do następnych prac diagnostycznych.
PDL3200 pozwala nawet dostosować styl pracy za
pomocą 4-kierunkowej klawiatury nawigacyjnej i ekranu
dotykowego. Nowa obudowa jest ergonomiczna i wygodna,
ma doskonały design i jest przystosowana do pracy w
warunkach warsztatowych.

Skuteczność
Nowy PDL3200 to więcej niż następny krok w Twojej karierze. To
wprowadzenie do rodziny Sun. Zaczynając pracę od PDL 3200 nie
będziesz miał problemu, aby w przyszłości pracować z bardziej
zaawansowanymi produktami z rodziny diagnostycznej Sun.
Oprogramowanie diagnostyczne PDL 3200 jest ciągle rozwijane,
pamiętaj więc o wykonywaniu jego okresowych aktualizacji.
Wykonasz to przez Internet za pomocą oprogramowania
ShopStream Connect ™. Dzięki temu Twój PDL 3200 będzie miał
zawsze najnowsze możliwości diagnostyczne, które pozwolą Ci na
efektywniejszą pracę.

Zalety
• W pełni funkcjonalna diagnostyka, w tym odczyt kodów,
wykresy danych bieżących, testy funkcjonalne, kasowanie
inspekcji serwisowej, adaptacje, kalibracje i programowania
• Obsługa pojazdów dla ponad 32 producentów oraz pojazdów
z rynku USA
• Obsługa ponad 100 systemów, w tym systemów najnowszej
technologii jak napęd hybrydowy, systemy ADAS, systemy
zarządzania energią
• Funkcja skanowania całego pojazdu oraz funkcja kasowania
wszystkich kodów ze wszystkich systemów
• System stabilnego ładowania akumulatora litowo-jonowego
z pojazdu
• Łatwa obsługa za pomocą funkcji ekranu dotykowego lub klawiatury
• Łatwe i przejrzyste menu spójne dla wszystkich marek
• Szybki start w 5 sek
• Automatyczna identyfikacja pojazdu
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DOSKONAŁOŚĆ.
INNOWACYJNOŚĆ.
Jesteśmy wiodącą marką w
dostarczaniu rozwiązań związanych
z wyposażeniem serwisów
samochodowych. Marką, która zdobyła
uznanie za ciągłe ulepszanie i rozwój
nowych technologii, które zapewniają
najlepszą efektywność, skuteczność
oraz zapewniają bezpieczeństwo pracy.

Dane Techniczne
PDL 3200
SPRZĘT

Kodowanie

•

Adaptacje

•

Konfiguracje

•

Programowanie

•

226 x 144 x 44,5

Kalibracje

•

0,975

Kasowanie

•

Ekran dotykowy (cale)

Rezystancyjny,
dotykowy, 5.6”

Rozdzielczość ekranu

640 x 480

Szybki start (sec)
Wymiary L x H x P (mm)
Masa (kg)
Baterie
Przewód komunikacyjny

5

Bateria litowo-jonowa
ładowana z pojazdu
183 cm z
podświetleniem LED

Obsługa 98% parku
samochodowego

•
Pełna

Automatyczna identyfikacja pojazdu

•

Skanowanie pojazdu

•

Kody OEM

•

2000 ramek

Dane bieżące w porządku
fabrycznym

•

•

Odczyt danych sterownika

•

Odczyt i kasowanie błędów

•

Odczyt danych bieżących

•

Nagrywanie danych bieżących

•

Aktywacje

OPROGRAMOWANIE

Obsługa pojazdów z rynku USA

FUNKCJE

Bufor nagrywania

PDL 3200
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EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 · 42015
Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-479

Austria
Snap-on Equipment Austria GmbH
Hauptstrasse 24/Top 14
A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Phone: +43 1 865 97 84
Fax: +43 1 865 97 84 29

France
Snap-on Equipment France
ZA du Vert Galant · 15, rue de la
Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l’Aumône · 95056
Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78
Fax: +33 134 48 58-70

Germany
Snap-on Equipment GmbH
Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579
Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0
Fax: +49 8634 5501

Italy
Snap-on Equipment s.r.l.
Via Prov. Carpi, 33 · 42015
Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411
Fax: +39 0522 733-410

Urządzenia na zdjęciach mogą zawierać wyposażenie opcjonalne, dostępne za dodatkową opłatą. Zastrzega sie prawo do zmian technicznych i wizualnych.

United Kingdom
Snap-on Equipment Ltd.
Unit 17 Denney Road, King‘s
Lynn · Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811
Fax: +44 118 966-4369

