
STANDARD W SYSTEMACH INFORMACYJNYCH I DIAGNOSTYCZNYCH

WŁAŚCIWE NARZĘDZIE Z WŁAŚCIWYM WSPARCIEM
ABY SZYBKO ZNALEŹĆ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE



Twoja praca wymaga, abyś miał właściwa diagnozę za każdym razem, kiedy wykonujesz naprawę. Do tego 
potrzebujesz właściwego narzędzia diagnostycznego, od producenta, któremu możesz zaufać.

Tester PDL 8100 dostarcza Ci potrzebnych informacji i możliwości diagnostycznych, które są niezbędne, abyś 
wykonał szybko i skutecznie swoją pracę. PDL 8100 to dostęp do inteligentnej diagnostyki dla konkretnego 
pojazdu, inteligentnych danych diagnostycznych, bazy informacji o przyczynach usterki oraz inteligentnego 
testowania i weryfikacji komponentów.

Wszystko w jednym miejscu. Wszystko po to, aby pomóc Ci szybciej znaleźć właściwe rozwiązanie.

Wszystko, czego potrzebujesz i nic co jest zbędne. Dla konkretnego problemu w tym konkretnym pojeździe.

PDL8100

SUPERSZYBKIE, SUPERINTELIGENTNE,
SUPERŁATWE SUPERNARZĘDZIE

DIAGNOSTYCZNE

Sprzęt
Najlepsze narzędzia pomagają Ci w znalezieniu 
rozwiązania nawet dla najtrudniejszych przypadków. 
Zaprojektowany do trudnych warunków warsztatowych 
tester PDL 8100 ma elegancki i nowoczesny design, 
jest wyposażony w czterokierunkowy pad do szybkiej 
nawigacji, 10” pojemnościowy wyświetlacz dotykowy dla 
zapewnienia lepszej czytelności i widoczności w warunkach 
warsztatowych oraz zintegrowany 2-kanałowy oscyloskop.

Oprogramowanie oparte na doświadczeniu
Inteligenta praca oznacza uzyskiwanie rozwiązań szybciej i 
efektywniej bez straty czasu na zbędne czynności, które nie 
prowadzą do wyznaczonego celu.
Inteligentna diagnostyka w PDL 8100 ułatwia organizację 
pracy dzięki wykorzystaniu systemu informacji technicznej 
Sure-Track®, który dostarcza informacji o przyczynach 
usterki, funkcji inteligentnych danych wyświetlającej 
parametry istotne dla danego kodu błędu i dla konkretnego 
pojazdu, funkcji testowania i weryfikacji komponentów 
oraz filtrowanych testów funkcjonalnych systemów w celu 
zakończenia i weryfikacji naprawy.

Intuicyjny proces diagnostyczny
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.



System Inteligentnej Diagnostyki Fast-Track™ oszczędza Twój czas, filtrując tysiące danych i doprowadzając 
Cię bezpośrednio do odpowiedzi, której potrzebujesz, dzięki czemy wykonujesz naprawy szybko i skutecznie.

WŁAŚCIWE NARZĘDZIE Z WŁAŚCIWYM WSPARCIEM
ABY SZYBKO ZNALEŹĆ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE

W ŚWIECIE PROBLEMÓW, BĄDŹ TYM, KTÓRY JE SZYBKO ROZWIĄZUJE.

System Informacji o Naprawach
Informacja w postaci diagramu o przyczynach rzeczywistych 
usterki dla danego kodu błędu i dla konkretnego pojazdu i 
jego przebiegu pozwala znaleźć rozwiązanie dla danej usterki.

Szybkie Menu
Szybkie menu służące do przełączania się między funkcjami 
bez tracenia czasu na ich wyszukiwanie i zaczynanie 
procesu od początku.

Inteligentne Dane
PDL 8100 automatycznie konfiguruje i wyświetla dane bieżące 
(PID) odpowiednie i istotne dla danego kodu usterki. Dzięki takiej 
selekcji nieistotnych danych oszczędzasz czas. Parametry 
posiadają też ustawione wartości MIN i MAX i w przypadku ich 
przekroczenia parametr jest oznaczany za pomocą czerwonej flagi.

Resetowanie i Adaptacje
Szybki dostęp do procedur resetowania i adaptacji, pozwala 
zresetować wyuczone wartości po zamontowaniu nowego 
komponentu w pojeździe oraz na dostęp do systemu 
informacji o naprawach oraz biuletynów serwisowych.

Skanowanie Przed- i Po Naprawie
Szybsze zatwierdzenia naprawy i płatności dzięki raportom 
skanowania przed i po naprawie czy kalibracji ADAS 
wysyłanym automatycznie do chmury Snap-on Cloud w 
celu drukowania, przechowywania lub udostępniania przez 
e-mail lub SMS.

Techniczne Biuletyny Serwisowe
Dostęp do aktualnych biuletynów serwisowych w celu 
uzyskania informacji na temat konkretnego kodu usterki od 
producenta pojazdu.

Kasowanie Kodów dla Całego Pojazdu
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.

Testy Funkcjonalne
Masz dostęp do sugerowanych Testów Funkcjonalnych 
wybranych dla danego kodu błędu i pojazdu. Testy 
sprawdzające działanie podzespołu są łatwe do wykonania i 
umożliwiają zakończenie naprawy.

Testy Podzespołów
Prowadzony Tester Podzespołów oparty na 2-kanałowym
oscyloskopie pozwala na szybką identyfikację i weryfikację
wadliwej części.



DIAGNOSTYKA, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ.

NADMIAR INFORMACJI MOŻE BYĆ TEŻ PROBLEMEM

Nie chcesz ugrzęznąć w nadmiarze informacji wtedy, kiedy chcesz szybko i skutecznie wykonać właściwą naprawę.

Tylko Inteligentna Diagnostyka Fast-Track™ filtruje zbiór danych diagnostycznych specyficznych dla danego kodu usterki 
i danego pojazdu. Jest ona stale aktualizowana w chmurze, dzięki czemu masz dostęp do najnowszych informacji, które 
pomogą Ci wykonać swoją pracę szybko i efektywnie oraz zyskać zadowolonych klientów. Żadna inna firma nie może 

dorównać naszej diagnostyce i żadna inna firma nie może uczynić jej tak łatwej w użyciu.

Uczyń swoją diagnostykę szybszą i prostszą. Znajdź odpowiedni dla siebie produkt pod adresem

Snap-on® Total Shop Solutions oferuje szeroką gamę rozwiązań wyposażenia warsztatów dla warsztatów, warsztatów, dealerów samochodowych 
i warsztatów oponiarskich, 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. sssc23005b (EU_pl)  02/2023

Ilustracje urządzeń mogą zawierać opcjonalne dodatki, które można nabyć za dodatkową opłatą. Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych i wizualnych.
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Sprzęt
• Elegancki, wyszukany design opracowany specjalnie do 

warunków warsztatowych
• 10” kolorowy pojemnościowy wyświetlacz dotykowy 

gwarantujący lepszą czytelność i widoczność w 
pomieszczeniach i na zewnątrz oraz łatwą nawigację 

• Szybki 2-kanałowy oscyloskop laboratoryjny 
wyświetlający w czasie rzeczywistym sygnały dwóch 
przebiegów wraz testami podzespołów dobrane i 
skonfigurowane dla danego pojazdu i kodu usterki

• Szybkie menu przełączania się między funkcjami bez 
tracenia czasu na ich wyszukiwanie i zaczynanie procesu 
od początku

Oprogramowanie oparte na doświadczeniu
• Zaawansowane możliwości diagnostyczne i testowe wraz 

z funkcjami graficznymi
• Kompletne i szczegółowe testy funkcjonalne
• Diagnostyka i dane dla ponad 100 systemów pojazdów 

dla 40 producentów
• Automatyczna identyfikacja pojazdu dla większości 

pojazdów z 2008 roku i nowszych
• 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

Inteligentna Diagnostyka
• Opatentowany System Inteligentnej Diagnostyki 

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

• Systemu informacji o naprawach Sure-Track™, 
opatentowanej bazy zweryfikowanych napraw i wymian 
części wykonanych przy milionach udanych napraw

• Procedury programowania, adaptacji, kalibracji i 
resetowania 

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

Wsparcie Klienta
• 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

sun-workshopsolutions.com


