
RODZINA PRODUKTÓW

S Y S T E M Y 
DIAGNOSTYCZNE



PDL 3000

 • Tester do nowoczesnej diagnostyki 
 • Łatwość obsługi i użycia
 • Szybkość - czas uruchomienia to 10 sekund 
 • Efektywność
 • Oprogramowanie – samochody europejskie i 
azjatyckie oraz amerykańskie

 • Wygodne przeglądanie danych, zarządzanie 
danymi i drukowanie za pomocą ShopStream 
Connect 

 • Bez blokowania się oprogramowania

Główne cechy

TESTER
DIAGNOSTYCZNY



PDL 4000

 • Tester do nowoczesnej diagnostyki 
 • Łatwość obsługi i użycia - nie wymaga 
specjalistycznego szkolenia

 • Szybkość - czas uruchomienia to 10 sekund 
 • Efektywność

 • Unikalna diagnostyka “przyczyny i skutku” 
ułatwia znalezienie źródła przyczyny problemów

 • Możliwość analizy wszystkich parametrów 
pracy w formie wykresów pozwala na wykrycie 
usterek chwilowych 

 • Oprogramowanie – samochody europejskie i 
azjatyckie oraz amerykańskie.

 • Wygodne przeglądanie danych, zarządzanie danymi 
i drukowanie za pomocą ShopStream Connect 

 • Unikalny system stałego ładowania baterii 
 • Bez blokowania się oprogramowania 
 • Wytrzymała i odporna na warunki warsztatowe 
konstrukcja i własne zasilanie

Główne cechy

TESTER
DIAGNOSTYCZNY



PDL 5500

 • Tester do nowoczesnej diagnostyki 
 • Łatwość obsługi i użycia - nie wymaga 
specjalistycznego szkolenia

 • Szybkość - czas uruchomienia to 5 sekund 
 • Efektywność

 • Unikalna diagnostyka “przyczyny i skutku” 
ułatwia znalezienie źródła przyczyny problemów

 • Możliwość analizy wszystkich parametrów 
pracy w formie wykresów pozwala na wykrycie 
usterek chwilowych 

 • Tester czujników i elementów wykonawczych – 
gotowe procedury pomiarowe oraz baza wiedzy

 • Oprogramowanie – samochody europejskie i 
azjatyckie oraz amerykańskie.

 • Wygodne przeglądanie danych, zarządzanie danymi 
i drukowanie za pomocą ShopStream Connect 

 • Unikalny system stałego ładowania baterii 
 • Bez blokowania się oprogramowania 
 • Wytrzymała i odporna na warunki warsztatowe 
konstrukcja i własne zasilanie

Główne cechy

TESTER
DIAGNOSTYCZNY



PDL 5600 TESTER
DIAGNOSTYCZNY

 • Tester do nowoczesnej diagnostyki 
 • Łatwość obsługi i użycia - nie wymaga 
specjalistycznego szkolenia

 • Szybkość - czas uruchomienia to 5 sekund 
 • Efektywność

 • Unikalna diagnostyka “przyczyny i skutku” 
ułatwia znalezienie źródła przyczyny problemów

 • Możliwość analizy wszystkich parametrów 
pracy w formie wykresów pozwala na 
wykrycie usterek chwilowych 

 • Tester czujników i elementów wykonawczych – 

gotowe procedury pomiarowe oraz baza wiedzy
 • Techniczne Biuletyny Serwisowe zawierające 
zdiagnozowane usterki i problemy techniczne

 • Oprogramowanie – samochody europejskie i 
azjatyckie oraz amerykańskie.

 • Wygodne przeglądanie danych, zarządzanie danymi 
i drukowanie za pomocą ShopStream Connect 

 • Unikalny system stałego ładowania baterii 
 • Bez blokowania się oprogramowania 
 • Wytrzymała i odporna na warunki warsztatowe 
konstrukcja i własne zasilanie

Główne cechy



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

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 
97175b · 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

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


