
STANDARD W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH 

WŁAŚCIWE NARZĘDZIE Z WŁAŚCIWYM WSPARCIEM
ABY SZYBKO ZNALEŹĆ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE



PDL 7100

SUPERSZYBKIE, SUPERINTELIGENTNE,
SUPERŁATWE SUPERNARZĘDZIE

Twoja praca wymaga, abyś miał właściwe odpowiedzi za każdym razem, kiedy wykonujesz naprawę. 
Ale do tego potrzebujesz właściwego narzędzia diagnostycznego - od firmy, której możesz zaufać. 
Tester PDL 7100 dostarcza informacji i zasobów, których potrzebujesz, aby wykonać swoją pracę 
szybko i skutecznie. PDL 7100 to dostęp do inteligentnej diagnostyki filtrowanych kodów i danych dla 
konkretnego pojazdu, aby pomóc szybciej odnaleźć właściwe rozwiązanie. Wszystko, czego potrzebujesz, 
i nic, co jest zbędne. Dla tego konkretnego problemu w tym konkretnym pojeździe. 

Sprzęt
Najlepsze narzędzia pomagają ci w wykonaniu dobrej pracy, 
zamiast Ci przeszkadzać. Zaprojektowany do trudnych 
warunków warsztatowych tester PDL 7100 ma elegancki i 
wyszukany design, jest wyposażony w czterokierunkowy 
pad do szybkiej nawigacji, 9” pojemnościowy wyświetlacz 
dotykowy dla zapewnienia lepszej czytelności i wyższej 
wydajności w warsztacie.

Oprogramowanie oparte na doświadczeniu
Inteligentniejsza praca oznacza uzyskiwanie odpowiedzi 
szybciej niż kiedykolwiek bez konieczności zagłębiania się w 
zbędne informacje odwracające uwagę od wykonywanej pracy. 
Inteligentna diagnostyka w PDL 7100 ułatwia organizację 
pracy dzięki wykorzystaniu systemu informacji technicznej 
Sure-Track®, który dostarcza informacji o dokonanych 
naprawach, a także funkcji inteligentnych danych w celu 
uzyskania wartościparametrów dla konkretnego pojazdu 
i konkretnego kodu oraz dostępu do filtrowanych testów 
funkcjonalnych w celu weryfikacji napraw.

Intuicyjny ekran startowy
Inteligentna Diagnostyka pokazuje schemat logicznej 
organizacji pracy diagnostycznej, prowadząc cię przez proces 
naprawy, który wykonujesz, bez niepotrzebnych czynności 
po drodze - a to wszystko na jednym ekranie.



Techniczne biuletyny serwisowe

Funkcja inteligentnych danych

Testy funkcjonalny

Procedury resetowania i relearningu

Skanowanie pojazdu i kasowanie kodów

Skanowanie pojazdu przed i po naprawie

Dostęp za pomocą jednego kliknięcia do aktualnych 
biuletynów biuletynów serwisowych w celu uzyskania 
informacji na temat konkretnego pojazdu i kodu od producenta 
pojazdu.

Wyświetlanie parametrów bieżących systemu dla 
konkretnego pojazdu i kodu z zaznaczeniem tych, które 
wykraczają poza oczekiwany zakres.

Dostęp do przefiltrowanych testów funkcjonalnych i procedur 
resetowania pozwalają ci szybko zweryfikować działanie 
danego komponentu z łatwą do wykonania procedurą w celu 
potwierdzenia i twojej konkretnej naprawy.

Dostęp do procedur resetowania i relearningu pozwala ci 
na zresetowanie zapisanych wartości, kiedy montujesz 
nowy komponent w pojeździe, masz wtedy też dostęp do 
diagramu najczęstszych napraw i technicznych biuletynów 
serwisowych dla każdego testu.

Błyskawiczne skanowanie pojazdu z pełnym przeglądem 
kodów w celu umożliwienia szybkiej diagnostyki usterki i 
dobrej organizacji pracy; Funkcja kasowania wszystkich 
kodów umożliwia szybkie dokończenie naprawy.

Szybsze zatwierdzenia, historie, naprawy i płatności - 
dzięki raportom (łącznie ze specjalnymi raportami kalibracji 
ADAS), które pomogą budować zaufanie u klienta i szybko 
wykonywać każde zadanie.

W ŚWIECIE PEŁNYM STOGÓW BĄDŹ TYM,  
KTÓRY ZNAJDUJE IGŁY.
System Inteligentnej Diagnostyki Fast-Track™ od Snap-on w PDL 7100 
oszczędza twój czas, filtrując ocean danych i doprowadzając cię bezpośrednio do 
odpowiedzi, których potrzebujesz - w ten sposób zawsze znajdziesz rozwiązanie.

WŁAŚCIWE NARZĘDZIE Z WŁAŚCIWYM WSPARCIEM
ABY SZYBKO ZNALEŹĆ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

Najczęstsze naprawy
Informacja w postaci diagramu o rodzaju rzeczywistych 
napraw dla danego kodu błedu i dla konkretnego pojazdu i 
jego przebiegu., aby znaleźć rozwiazanie dla danej usterki.
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KONIEC Z NADMIAREM INFORMACJI.
Nie chcesz grzęznąć w natłoku informacji, kiedy trzeba wykonać naprawę. tylko system inteligentnej 

diagnostyki Fast-Track™ przefiltrowuje cały ocean danych dla konkretnego pojazdu, które są stale 
aktualizowane przez wygodną platformę opartą na chmurze, abyś mógł wykonać szybką i pewną 

naprawę, a klient mógł wrócić na szosę. Żadna inna firma nie może dorównać naszym danym i żadna inna 
firma nie może sprawić, że będą one tak łatwe w użyciu. Uprość swoją diagnostykę.

Odszukaj platformę odpowiednią dla siebie na

360 STOPNI INTELIGENCJI, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ.

Snap-on® Total Shop Solutions oferuje szeroką gamę rozwiązań wyposażenia warsztatów dla warsztatów, warsztatów, dealerów samochodowych 
i sklepów z oponami, dzięki specyficznym rozwiązaniom oferowanym przez portfolio marek premium. Sun jest marką TSS i angażuje się w 
innowacje i ulepszanie produktów. Dlatego specyfikacje wymienione w tym arkuszu sprzedaży mogą ulec zmianie bez powiadomienia. ©️2022 
Snap-on Incorporated. Sun jest znakiem towarowym Snap-on Incorporated zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszelkie 
prawa zastrzeżone. Wszystkie inne znaki są znakami ich odpowiednich właścicieli. sssc22017  (EU_pl)  08/2022

Sprzęt
• Elegancki, wyszukany design opracowany specjalnie do 

warunków warsztatowych
• 9” kolorowy pojemnościowy wyświetlacz dotykowy dla 

uzyskania lepszej czytelności z każdego kąta - i wyższej 
widoczności we wnętrzach i na zewnątrz 

• Szybkie uruchamianie i skanowanie kodów za jednym 
dotknięciem, a także kasowanie pozwalają na szybkie 
przechodzenie od uruchomienia do druku

• Kompatybilność technologii bezprzewodowej 5 GHz

Oprogramowanie
• Diagnostyka i dane dla ponad 100 systemów pojazdów 

prawie 40
• Natychmiastowa identyfikacja pojazdu dla większości 

pojazdów z 2008 roku i nowszych
• Zaawansowane funkcje graficzne i dane z poziomu OEM
• Jednoczesne wyświetlanie do ośmiu parametrów pracy
• Rejestracja wszystkich parametrów bieżących systemu w 

celu ich szybszej analizy
• Dostęp za pomocą jednego kliknięcia do technicznych 

biuletynów serwisowych w celu uzyskania informacji na 
temat konkretnego pojazdu i kodu

• Kompletne i szczegółowe testy funkcjonalne

Oprogramowanie oparte na doświadczeniu
• Opatentowany System Inteligentnej Diagnostyki Fast Track 

TM prowadzi Cię krok po kroku przez proces diagnostyczny 
dzięki czemu wykonasz swoją naprawę szybko i skutecznie

• Dostęp do zwycięzcy Queen’s Award 2019, systemu 
informacji o naprawach Sure-Track™, opatentowanej 
bazy zweryfikowanych wymian części zapisanych przy 
milionach udanych napraw 

• Dostęp do wspólnych procedur, specyfikacji i resetowania 
terminów przeglądów

• Funkcja Inteligentnych Danych automatycznie konfiguruje 
i wyświetla dane bieżące istotne dla danego kodu usterki. 
Niepowiazane parametry zostaja odfiltrowane i nie są 
wyświetlane, aby zaoszczedzic Twój czas

Bezkonkurencyjne wsparcie klienta
• Nasz program subskrypcji aktualizacji oprogramowania 

pozwala Ci na zmaksymalizowanie potencjalnych zysków, 
gwarantując, że Twoje narzędzie będzie tak samo wydajne 
jak pierwszego dnia. Regularne aktualizacje oprogramowania 
- oraz możliwość ich samodzielnego pobierania - łącznie 
z pełnym dostępem do funkcji inteligentnej diagnostyki 
zapewniają, że twoje narzędzie diagnostyczne będzie 
zawsze dostarczało Ci najbardziej zaawansowanych, 
zaktualizowanych danych i informacji.

• Chmura Snap-on na altusdrive.com: zapisz, sortuj i 
udostępnij raporty przed i po skanowaniu oraz kalibracji 
ADAS i pokaż swoim klientom wartość pracy, którą 
wykonujesz

Część maszyn jest zilustrowana opcjonalnymi dodatkami, które można nabyć za dodatkową opłatą. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych i wizualnych.


