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 AXONE 4 MINI CAR + NAVIGATOR nano Sver.3 + TPS 

AXONE 4 MINI CAR 
To wielofunkcyjne narzędzie, które dzięki modułowi Navigator nano S oraz samodzielnemu 
urządzeniu TPS display pozwala na pełną diagnozę samochodów osobowych i dostawczych oraz 
systemów kontroli ciśnienia kół – TPMS.

AXONE 4 MINI          
Przejmuje w zakresie diagnostyki większość wyjątkowych cech, dzięki którym tablet AXONE 4 
odniósł sukces na całym świecie. Wyrafinowaną estetykę zawdzięcza rezystancyjnemu ekranowi 
7 calowemu o rozdzielczości 800x1280, a procesor Cortex A8 zapewnia mu wyjątkową szybkość. 
AXONE 4 Mini jest praktyczny i bardzo solidny (Standard IP 42), stanowi idealne rozwiązanie dla 
wymagającego  środowiska warsztatowego.         
   
Navigator nano S        
Stanowi podstawowe rozwiązanie wśród interfejsów diagnostycznych TEXA. Jest mały, lekki i 
ergonomiczny. Został zaprojektowany zgodnie z oczekiwaniami nowoczesnego warsztatu, dając 
mechanikom możliwość przeprowadzenia wszystkich testów diagnostycznych w szybki i wygodny 
sposób.        
        
TPS Display        
W pełni funkcjonalne rozwiązania sprzętowe do pełnej obsługi czujników TPMS. Za pomocą 
TPS mechanik może skontrolować stan czujnika i ewentualnie przystąpić do jego wymiany, 
korzystając z wewnętrznej bazy danych urządzenia, która udostępni listę części zamiennych dla 
zastosowanego zaworu. W tej samej bazie danych TEXA dostępne są dodatkowe informacje, takie 
jak na przykład poprawna procedura do wykonania w przypadku rotacji kół.    
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 AXONE 4 MINI CAR + NAVIGATOR nano Sver.3 + TPS 

Cechy zestawu:
 
WYJĄTKOWO ŁATWA OBSŁUGA: dzięki menu wykorzystującym ikony graficzne, użytkownik nieustannie widzi zakres 
dostępnych możliwości i funkcji, które może uruchomić prostym “dotknięciem ekranu”.

ZINTEGROWANE DANE TECHNICZNE: schematy elektryczne i dane mechaniczne są doskonale zintegrowane z 
danymi diagnostycznymi. 

TGS3s: TEXA Global Scan 3s to automatyczne skanowanie wszystkich elektronicznych jednostek sterujących 
dostępnych dla diagnostyki i zainstalowanych w pojeździe.
 
NIEZRÓWNANE POKRYCIE DIAGNOSTYCZNE: najszersza baza  ponad 350 tyś. opcji diagnostycznych CAR i ponad 
100 tyś. opcji TPMS 
 
WOJSKOWA SOLIDNOŚĆ: Zaprojektowany zgodnie z normami wojskowymi MIL STD 810 jest w stanie wytrzymać 
najbardziej wrogie i trudne warunki pracy, które często występują w środowisku warsztatowym

Skład zestawu promocyjnego:
 
- jednostka AXONE 4 MINI
- moduł diagnostyczny Navigator nano S ver. 3
- moduł TPS display
- karta pamięci SD z oprogramowaniem IDC5 PM CAR
- zasilacz sieciowy
- walizka ochronna 
*Cena zawiera koszt uruchomienia oraz szkolenia z obsługi 
urządzenia.

        
 

Konfiguracja zestawu producenta dostępna TYLKO w Inter Cars   

Opcjonalnie AXONE 4 MINI CAR można 
rozbudować o diagnozę: 
 
- samochody sportowe (SUPERCAR)
- motocykle (BIKE)

Promocyjna cena zestawu: 8 900 PLN netto*
Cena katalogowa: 14 790 PLN netto

Indeks: TEX D10112/SET 
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