
Diagnostične rešitve 
KTS 250

HITER PREGLED KORISTI KTS 250
�  Hitrost: pripravljeno na uporabo v sekundah.

�  Sodobno, preprosto in intuitivno delovanje za vso diagnostiko na vozilu.

�  Bliskovito hiter sistemski pregled vozila (ECU in DTC), ki je najboljši v razredu.

�  Samodejna identifikacija vozila z najboljšo podatkovno bazo VIN-številk, ki jo nudi Bosch.

�  Neposredne spletne posodobitve brez kompromisov.

�  »Plug & Play« – spletna licenca: vnesite uporabniško ime in geslo ter začnite!

�  Popolna pokritost vozil zaradi integrirane diagnostične podatkovne baze ESI[tronic].

KTS 250 je popolno orodje »vse v enem« za sprejem, diagnozo in servisiranje vozil v vsaki delavnici.

HITRO MOBILNO DIAGNOSTIČNO ORODJE »VSE V ENEM« ZA DELAVNICO IN 
TEREN – ZMOGLJIVO, KOMPAKTNO IN ROBUSTNO 



Diagnostične rešitve KTS 250 

NAJBOLJŠA DIAGNOSTIKA
Uporabite najnovejše in napredne podatke o diagnostiki za sisteme osebnih in kombiniranih vozil za vse potrebne 
diagnostične naloge.

Avtomatizirano in izjemno hitro skeniranje vozila, ki 
zagotavlja vgrajene ECU-je in shranjene kode napak v 
priročnem pregledu.

Izbriše vse napake z enim klikom.

Funkcija zapisovalnika podatkov o letu za zaznavanje in 
analizo kompleksnih občasnih napak.

Protokoli za dokumentiranje in obdelavo informacij o 
vozilih, ki so na voljo strankam.

Funkcije naprednega kodiranja in prilagoditev.

Zanesljiv in pripravljen na prihodnost zaradi eterneta/
diagnostike po IP-jih (DoIP) kot diagnostičnega protokola 
prihodnosti.

Meni nalog za prihranek časa – takoj opravite vse naloge, ki 
se nanašajo na servis, kot so:
�  zamenjava akumulatorja,
�  ponastavitev sistemskih intervalov,
�  sprememba položaja žarometov,
�  regeneracija filtra za delce,
�  zamenjava senzorja za nadzorovanje tlaka v pnevmatikah

in še veliko več.

Odlična pokritost po vsem svetu za vse krmilne enote, kot so:
�  kontrolna enota motorja,
�  ABS/ESP,
�  zračna blazina,
�  sistem klimatskih naprav,
�  osrednji elektronski sistem,
�  sistemi za nadzor pnevmatik,
�  parkirna zavora in še veliko več.

Vključno z najpomembnejšimi funkcijami, kot so:
�  ECU-identifikacija,
�  branje/brisanje napak v spominu,
�  dejanske vrednosti,
�  aktuatorji,
�  testi delovanja,
�  prilagoditve/nastavitve,
�  posebne funkcije za servisne postopke.

Na voljo kot dodatna oprema:
adapterji za vozila za diagnostiko starejših vozil

Številka naročila 0 684 400 260 

Tehnični podatki 

Obseg dobave  

AndroidTM

Procesorska platforma

Baterija

Naprava za testiranje 
KTS 250  

Kabel OBD  

Napajalnik  

Kabel USB 

Priročnik 

Nosilni kovček 

Velikost zaslona

Programska oprema

Vmesniki

Procesor: 
i.MX6Q (Quad Core) @1,2 GHz
Pomnilnik:
16 GB SSD
Spomin:
2 GB RAM
Operacijski sistem:
AndroidTM (AOSP) 6.0.1

Litij-ionska 7,2 V/2600 mAh

7”/ločljivost: 1024 x 600

Brskalnik »Chronium« za brskanje 
po spletu  
Možnost tiskanja

WLAN 802.11 b/g/n 
USB 2.0 
LAN 10/100 Mbit
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Avtomobilski poprodajni trg Bosch 
http://www.boschaftermarket.com 

Kanal YouTube
https://www.youtube.com/c/BoschAutoTools

Kje lahko izvem več o diagnostičnih rešitvah? 


