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TrAnSporTEr

Multi-znackový diagnostický systém pro lehká 
užitková vozidla

Díky inovačnímu řešení WAB-
COWÜRTH je nyní diagnostika 
velmi snadná, lehce srozumitelná a 
mimořádně efektivní – a právě efek-
tivní diagnostika žene Váš byznys 
neustále vpřed.
Každé řešení WABCOWÜRTH 
počítá s komplexností a vysokým 
tempem vývoje technologií v oblasti 
užitkových vozidel. Pravidelně proto 
poskytujeme aktualizace, aby Váš 
diagnostický systém byl stále 
maximálně efektivní. Multi-značkové 
diagnostické řešení WABCOWÜRTH 
zaručuje rychlý, precizní, spolehlivý 
a srozumitelný výsledek pro všechny 
známé značky a výrobce vozidel.

Výhody tohoto produktu
• Jednoduchá struktura menu, intuitivní ov-

ládání (full-textové vyhládávání + indexy) a 
integrace funkcí nápovědy a také pokynů, 
umožňující diagnostikovat pomocí 
několika málo kliknutí!

• W.EASY jako jediný diagnostický systém 
umožňuje provádět diagnostiku více 
systémů na jednom vozidle současně 
a nabízí tak ještě větší komfort práce a 
maximální efektivitu.

• Podpora servisních techniků ve formě 
rozsáhlé technické databáze.

• Zredukovaný počet kabelů a adaptérů 
díky multiplexové technologii: harware pro 
všechny aplikace je tvořen pouze jedním 
kompaktním zařízením, které je opatřené 
robustním obalem.

• Integrovaný bluetooth umožňuje komfortní 
práci bez nutnosti kabelového propojení.

• Pravidelné aktualizace zaručují, že diag-
nostický systém bude vždy maximálně 
efektivní

Multi-značková diagnostika s přehlednou 
strukturou menu

Multi-značková diagnostika s přehlednou 
strukturou menu

Obj.c. WW02 020000



WABCOWÜRTH diagnostický systém 
žene Váš byznys vpřed.

W.EASY  
TrAnSporTEr
Pokrytí výrobců:
Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Iveco, Mer-
cedes Benz, Nissan, Opel / Vauxhall, Peu-
geot, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen 
atd. (Kompletní seznam naleznete na naší 
internetové stránce: www.wabcowuerth.
com)       

Údaje o vozidle/hodnoty pro testování

Manuály

Plánování servisních kontrol

Schémata zapojení

Přehled systémů (v závislosti od vozidla):
Airbagy, brzdy, převodovka, přístrojová 
deska, klimatizace, systém motoru, servisní 
intervaly, imobilizér, zapalování, nezávislé 
topení, atd.

Přehled funkcí (v závislosti od systému):
•  Ovládání (hydraulické pumpa, tlumené 

světlomety, směrové ukazatele, cirku-
lace vzduchu, ventilátory, multifunkční 
ovládače, stěrače, systém centrálního 
zamykání, atd.)

•  Kalibrace (ABS / ESP, kontrola kódu, 
otáčky motoru, ovládání palivového 
čerpadla, reset servisního intervalu, 
inicializace jednotky, atd.)

•  Automatické vyhledání systému 
(kompletní pěehled o aktuálním stavu 
všech ěídících jednotek instalovaných 
ve vozidle)



W.EASY TRANSPORTER se dodává bez 
vstupního zařízení. Odpovídající vstupní 
zařízení je možné objednat si u nás. Jako al-
ternativy nabízíme mobilní touchpad (obj.č. 
WW05 000010) nebo notebook Panasonic 
CF-52 Toughbook (obj.č. WW05 020000).

Obsah dodávky W.EASY TRANSPORTER

Obj. č.. Název Množství 

WW01 000 010 OBD 16 pin (J1962) 1

WW01 000 020 2+2 pin VAG 1

WW01 000 030 14 pin OBD 1

WW01 000 040 3 pin FIAT 1

WW01 000 050 38 pin MB 1

WW01 000 060 F.V.V OBD 1

WW01 000 070 38 pin Iveco 1

WW02 000 010 VCI (Vehicle Communication Interface) 1

WW01 000 190 VCI adaptér pro kabel WABCO 1

WW01 000 210 USB kable 1

WW01 000 220 Napájení pro F.V.V OBD a 3 pin FIAT 1

WW01 000 230 Plastový obal 1

WW03 020 000 DVD / software 1

Software Množství

Systém pro správu obsahu (CMS) 1

Vozidla (údaje o vozidlech, servisní data, 1

systémová data, tipy a rady)

Technická databáze pro lehká užitková 1
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Technická specifikace W.EASY VCI

Konformita CE
RoHS, 2002/95/EC
WEEE, 2002/95/EC
EMC, 2004/108/EC

FCC ID: PVH090103S

Napájecí napětí 6-35 V přes diagnostickou 
zásuvku.

USB 2.0 (kompatibilní vysokorychlostní).

Bluetooth 2.0 třída II +3,5dBm  
(dosah až 75m).

Komunikační protokoly
ISO 9149 K-line, L-line
SAE J1850 PWM
SAE J1850 VPW
ISO 11898 (2-drátový vysokorychlostní CAN)
SAE J2411 (1-drátový CAN)
RS-485
5 Volt – asynchronní komunikace

Teplota
Provozní 0 až 50°C
Skladování 0 až 75°C

Obal
Robustní hliníkové pouzdro s ochrannými 
gumovými kryty.
IP-52

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kromě našeho multi-značkového diagnos-
tické řešení nabízíme rozsáhlé služby, osobní 
konzultace, technický hotline a školení pro 
uživatele. S ohledem na skutečnost, že 
požadavky našich zákazníků jsou různorodé, 
připravili jsme nabídku WABCOWÜRTH 
flexibilně a modulárně.
S řešením WABCOWÜRTH dostanou záka-
zníci přesně to, co chtějí.
Kontaktujte nás: Společně s Vámi jsme 
schopni vytvořit individuální balík obsahující 
moduly hardware, software, hotline a 
školení přesně podle Vašich potřeb. WA-
BCOWÜRTH je Váš spolehlivý partner pro 
servis užitkových vozidel – nekomplikovaný, 
koplexní a vždy dostupný.

Více informací naleznete na internetových 
stránkách www.wabcowuerth.com.
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Vítejte ve svete inovací


