
WorkshopData™
Truck Edition

HaynesPro WorkshopData™ - Truck Edition 
zawiera wszystkie dane techniczne, jakich 
kiedykolwiek będziesz potrzebować.
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HaynesPro 
WorkshopData™ 
- Truck Edition 
umożliwia serwisowanie 
samochodów 
ciężarowych i naczep.
Jak wskazuje nazwa, HaynesPro WorkshopData™ - Truck 
Edition to w pełni funkcjonalna baza danych, umożliwiająca 
klientom serwisowanie i wykonywanie obsługi technicznej 
samochodów ciężarowych oraz naczep. 

Ponieważ zarówno baza danych, jak i interfejs opierają się 
na programie WorkshopData™ - Car Edition, użytkownicy 
WorkshopData™ - Truck Edition korzystają z takich samych 
wydajnych funkcji i unikalnych korzyści.

Dane

Obsługa techniczna, silnik, przekładnia, układ kierowniczy, 
hamulce, osie, zewnętrzne/wnętrze elementy nadwozia i 
układy elektroniczne

Dane regulacyjne

Rysunki techniczne

Dostępny już niebawem
Nowy interfejs HaynesPro Touch dla samochodów ciężarowych posiada taki 
sam przejrzysty i intuicyjny projekt, jak interfejs Car Edition. Wersja początkowa 
ma takie same funkcje podstawowe, jak aktualna wersja aplikacji HaynesPro 
WorkshopData™ - Truck Edition i przynosi identyczne korzyści. W najbliższych 
miesiącach wprowadzimy na rynek bardziej zaawansowaną wersję, która będzie 
dysponować funkcją � ltrowania informacji technicznych, uwzględniającą 
wybrane podzespoły podane w kon� guracji samochodu ciężarowego lub 
naczepy.

Wszystkie główne marki pojazdów

Baza danych zawiera szczegółowe informacje o pojazdach 
wszystkich najważniejszych marek samochodów ciężarowych 
w Europie.

  DAF

  Iveco

  Isuzu

  MAN

  Mercedes Benz

  Nissan

  Mitsubishi

  Renault

  Scania

  Volvo

Nowy interfejs HaynesPro Touch dla samochodów ciężarowych
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Normy czasowe napraw Smary

Instrukcje napraw Częstotliwość obsługi serwisowej

Nowy interfejs HaynesPro Touch dla samochodów ciężarowych
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Baza danych podzespołów
Większość samochodów 
ciężarowych jest 
produkowana na drodze 
kompletacji podzespołów i 
wyposażenia ściśle według 

zamówienia nabywcy. Podczas serwisowania 
samochodów ciężarowych mechanicy potrzebują 
często tylko danych technicznych dotyczących 
wyłącznie konkretnego podzespołu. Najlepiej bez 
konieczności wcześniejszego podawania marki czy 
modelu pojazdu   
HaynesPro WorkshopData™ - Truck Edition posiada prostą 
wyszukiwarkę, która umożliwia sprawdzanie konkretnych 
podzespołów po podaniu ich nazwy. Wyszukane dane 
sortowane są według marki i/lub � ltrowane według grupy 
podzespołów. W podobny sposób odbywa się wyszukiwanie 
i drukowanie danych dotyczących momentów dokręcania 
dla poszczególnych podzespołów.

Czym jest ciężarówka 
bez naczepy?

  Samochody ciężarowe są często 
wykorzystywane z naczepami, dlatego 
WorkshopData™ - Truck Edition zawiera również 
informacje dotyczące naczep i osi. 

  Informacje te, dodawane w oparciu o opinie z rynku, umożliwiają serwisowanie zestawów 
samochodów ciężarówych z naczepami.
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Moja ciężarówka i Moja naczepa
Aplikacja HaynesPro WorkshopData™ - Truck 
Edition umożliwia użytkownikom tworzenie 
niestandardowych ciężarówek lub naczep z różnych 
podzespołów zgromadzonych w bazie danych. 

Ciężarówkę lub 
naczepę można potem 
zapisać, aby umożliwić 
jej wykorzystanie 
w przyszłości 
razem z wszystkimi 
o d p o w i e d n i m i 
danymi.

Funkcja „Notatki 
o częściach" w 
WorkshopData™ - Truck 
Edition

Samochody ciężarowe i 
naczepy są z reguły budowane z tak 

wielkiej liczby niejednokrotnie bardzo wyspecjalizowanych 
części i podzespołów, że często sam producent pojazdu 
nie jest w stanie udzielić serwisom dokładnych informacji 
o konkretnych częściach użytych w danym pojeździe lub 
naczepie. Mechanicy często potrzebują dodatkowych 
informacji, takich jak wymiary, kolor, marka, wersja, itd. 
„Notatka o częściach” pozwala użytkownikom śledzić 
konkretne części, wraz z ich specy� kacjami/charakterystykami 
i innymi istotnymi informacjami.

Nowe podejście do schematów okablowania
Firma HaynesPro jako 
pierwsza w Europie 
zaoferowała schematy 
okablowania danych ABS 
i zarządzania silnikiem dla 
samochodów ciężarówych. 

Informacje te dotyczące wszystkich głównych modeli i 
typów są teraz częścią aplikacji HaynesPro WorkshopData™ 
- Truck Edition. W praktyce, oferujemy obecnie najbardziej 
kompletny zestaw schematów okablowania na rynku.

Wszystkie schematy wykorzystują symbole standardowe, 
dostępne są w gra� ce wektorowej w pełnych kolorach i 
można je łatwo drukować.
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Więcej niż tylko instrukcja
HaynesPro WorkshopData™ - Truck Edition 
zawiera instrukcje napraw dla szerokiej gamy 
podzespołów, w szczególności silników, skrzyń 
biegów i sprzęgieł.
Aby dodatkowo ułatwić pracę mechanikom, wszystkie 
istotne informacje dotyczące napraw są przedstawiane na 
jednym widoku. 

Dane dotyczące ustawienia kół i ciśnienia w 
oponach

HaynesPro WorkshopData™ - Truck 
Edition oferuje najszerszy zakres 
danych dotyczących ustawienia 
kół, a obecnie również tabele 
ciśnienia powietrza w oponach dla 
poszczególnych modeli.
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Integracja danych i odniesienia
Dystrybutorzy części zamiennych mają możliwość integracji programu HaynesPro WorkshopData™ 
- Truck Edition ze swoimi stronami internetowymi lub portalami. Dostępnych jest kilka wariantów: od 
prostych przekierowań z portalu na portal do rozwiązań w pełni zintegrowanych, oferujących niemal 
nieograniczone możliwości wymiany danych technicznych za pośrednictwem usług sieciowych.

Normy czasowe napraw i obsługi technicznej podane w programie WorkshopData™ - Truck Edition 
zawierają odsyłacze do ogólnych numerów części, co umożliwia wprowadzenie precyzyjnych powiązań 
lub pełną integrację danych w ramach budowanego własnego katalogu części. 

Jeśli e-handel stanowi dla Państwa strategiczny obszar 

działalności, nasze dane techniczne pomogą Państwu w 
realizacji celów.

Normy czasowe napraw

Nasz moduł Normy czasowe napraw zawiera 
szczegółowe opisy wszystkich napraw i 
odpowiadających im czasów realizacji. Nie tylko 
podaje on poszczególne czasy naprawy, lecz 
również oblicza ich koszt. 
Ponieważ moduł uwzględnia zarówno dalsze działania, jak i 
prace dodatkowe, nie następuje przeoczenie żadnych pozycji 
robocizny - ani w specy� kacji kosztów, ani na fakturze. 
Pomaga za to w maksymalizowaniu przychodów warsztatu.

Schematy okablowania

Jak sugeruje nazwa, moduł Schematy okablowania 
zawiera schematy elektryczne, między innymi 
układów ABS, EBS i zarządzania silnikiem.
Wszystkie schematy wykorzystują standardowe symbole, 
dostępne są w gra� ce wektorowej w pełnych kolorach i 
można je łatwo drukować. Oferujemy obecnie najbardziej 
pełny zestaw schematów okablowania na rynku. Wielu z 
naszych klientów już dołączyło ten moduł do rozwiązania 
TruckData.

Moduły opcjonalne
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Co powoduje, że 
program HaynesPro 
WorkshopData™ 
- Truck Edition jest taki 
wyjątkowy?

  Najlepszy stosunek cena/jakość na rynku;

  Wszystkie dane zgodne z 
dokumentacją oryginalnego 
producenta (OEM)

  Zawiera dane dotyczące naczep i osi

  Opcje płynnej integracji z 
katalogami części

  Zawiera schematy okablowania ABS i zarządzanie 
silnikiem

Nośniki danych
HaynesPro WorkshopData™ 
- Truck Edition Online - nasza 
standardowa aplikacja online

  Gotowa do użycia

  Szablonowa witryna (opcja)

  Bezpłatne użytkowanie systemu zarządzania licencjami 
VOLT

HaynesPro WorkshopData 
Touch™ – interfejs użytkownika 
dostosowany do tabletów

  Gotowy do użycia

  Szablonowa witryna (opcja)

  Zoptymalizowany do użytku na tabletach

  Użytkownicy mogą logować się za pomocą tej samej 
licencji, co w przypadku WorkshopData – Truck Edition 
Online

HaynesPro Data Exchange Services 
– wszystkie nasze dane techniczne 
dostępne poprzez usługi sieciowe

  Częściowa lub pełna integracja danych (opcja)

  Pełna swoboda w wyborze wzoru i układu gra� cznego

  Funkcjonalne i efektywne rozwiązanie Oferujemy 
różne możliwości integracji danych, począwszy 
od prostych odsyłaczy pomiędzy portalami, które 
można przygotować w zaledwie kilka dni, aż po pełną 
integrację naszych danych technicznych z Państwa 
systemem online.

Języki
• Angielski

• Niemiecki

• Niderlandzki

• Hiszpański

• Włoski

• Francuski

• Norweski

• Szwedzki

• Duński

• Portugalski

• Czeski

• Węgierski

• Polski

• Chorwacki

• Rosyjski

• Słowacki

• Słoweński

• Rumuński

• Serbski


