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PDL 5600
tester diagnostyczny SUN 

PDL 5500
tester diagnostyczny SUN 

kolorowy wyświetlacz LCD • 8-calowy ekran LCD TFT • 24-bitowy kolor • ekran dotykowy • wskaźnik napięcia zasilania pojazdu 
• ekran dotykowy lub 4-kierunkowy przycisk nawigacyjny • zasilacz sieciowy • szybki procesor • karta MicroSD do zapisywania 
danych i aktualizacji oprogramowania • zintegrowane oprogramowanie diagnostyczne • dedykowany system operacyjny SMX 
zapewniający szybką i niezawodną pracę

Techniczne Biuletyny Serwisowe wydawane przez producentów pojazdów zawierające zdiagnozowane usterki i problemy tech-
niczne. Biuletyny Techniczne są dostępne on-line (wymagane bezprzewodowe połączenie internetowe) dla użytkowników z ak-
tywną subskrypcją oprogramowania.

Zaawansowany samodzielny tester diagnostyczny przeznaczony do specjalistycznych prac diagnostycznych wyposażony w te-
ster komponentów, oscyloskop dwukanałowy oraz multimetr.

Charakterystyka:
• kolorowy ekran dotykowy LCD
• intuicyjny system obsługi
• bateria litowo-jonowa, ładowana w czasie podłączenia testera do pojazdu
• wskaźnik zasilania
• kompatybilny z CAN - nie ma potrzeby używania adapterów CAN
• szybka identyfikacja pojazdu
• przywołanie ostatnich 20 pojazdów
• zapisywanie i przechowywanie danych na karcie micro SD
• programowalny przycisk „S”
• zarządzanie danymi i drukowanie za pomocą programu Shop Stream Connect™

Funkcje:
• resetowanie serwisu SIR (Service Interval Reset)
• odczyt kodów usterek wraz z opisem
• kasowanie kodów
• odczyt danych bieżących PID wraz z opisem
• procedury kalibracji, programowania, konfiguracji, adaptacji, aktywacje elementów wykonawczych, procedury serwisowe 

(wymiana klocków hamulcowych, filtrów DPF, FAP itp.).
• diagnostyczny tester komponentów

• pozwalana wykonanie diagnostyki równoległej dzięki wbudowanemu oscyloskopowi dwukanałowemu i graficznemu 
multimetrowi. 

• ponad 12 000 testów przypisanych do konkretnych modeli samochodów
• testowane komponenty (m.in.): układ zapłonowy, wtryskiwacze, pompa paliwa, EVAP, EGR, przepływomierze, sondy 

lambda, czujniki położenia wałka rozrządu, wału korbowego, temperatury silnika, temperatury powietrza dolotowego, 
ciśnienia powietrza, ciśnienia w układzie doładowania, prędkości, przyspieszenia, położenia przepustnicy itp.

• wybierając rodzaj testu otrzymujesz:
• informację o testowanym komponencie, jego lokalizacji, sposobie podłączenia i testowania oraz oczekiwanych wynikach 
• instrukcja krok po kroku pozwoli na właściwy pomiar i automatyczną konfigurację urządzenia 
• możesz porównać otrzymany wynik przebiegu sygnału z oczekiwanymi sygnałami. Urządzenia posiada ponad 5000 

wzorcowych próbek sygnałów 
• możesz określić czy komponent jest rzeczywiście uszkodzony zanim go wymienisz

• zdefiniowane testy zaawansowane dla pomiarów dwukanałowych
• moduł szkoleniowy
• samouczek

cena specjalna 11 900,00 zł netto

cena specjalna 10 900,00 zł netto
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PDL 4000
tester diagnostyczny SUN 

PDL 3000
tester diagnostyczny SUN 

EETHEU100A
DTI termowizyjna kamera diagnostyczna SUN

Zaawansowany samodzielny tester diagnostyczny przeznaczony do specjalistycznych prac diagnostycznych. 

Charakterystyka:
• kolorowy ekran dotykowy LCD
• intuicyjny system obsługi
• bateria litowo-jonowa, ładowana w czasie podłączenia testera do pojazdu
• wskaźnik zasilania
• kompatybilny z CAN - nie ma potrzeby używania adapterów CAN
• szybka identyfikacja pojazdu
• przywołanie ostatnich 20 pojazdów
• zapisywanie i przechowywanie danych na karcie micro SD
• programowalny przycisk „S”
• zarządzanie danymi i drukowanie za pomocą programu Shop Stream Connect™

Funkcje:
• resetowanie serwisu SIR (Service Interval Reset)
• odczyt kodów usterek wraz z opisem
• kasowanie kodów
• odczyt danych bieżących PID wraz z opisem
• procedury kalibracji, programowania, konfiguracji, adaptacji, aktywacje elementów wykonawczych, procedury serwisowe 

(wymiana klocków hamulcowych, filtrów DPF, FAP itp.).

kolorowy wyświetlacz LCD • 5,6-calowy ekran LCD TFT rozdzielczość 640 x 480 • 24-bitowy kolor • ekran dotykowy • wskaźnik 
napięcia zasilania pojazdu • ekran dotykowy lub 4-kierunkowy przycisk nawigacyjny • zasilacz sieciowy i adapter do gniazdka 
zapalniczki • szybki procesor • karta MicroSD do zapisywania danych i aktualizacji oprogramowania

cena specjalna 8 500,00 zł netto

cena specjalna 6 900,00 zł netto

W pełni wyposażona w bazę danych zawierającą gotowe przykłady i testy z przewodnikiem i obrazy referencyjne, które poma-
gają w interpretacji wyników. 

• duży kolorowy wyświetlacz 3.5”
• obraz rozkładu ciepła zawiera 4800 punktów temperaturowych
• zakres pomiaru temperatury od -4OC do 448OC
• 4-kierunkowy przycisk nawigacyjny
• wbudowany akumulator pozwala na 4 godziny ciągłej pracy
• przycisk zapisu obrazu do pamięci
• ergonomiczny uchwyt pozwala również na pomiar w miejscach trudnodostępnych

cena specjalna 4 000,00 zł netto
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D SV10516
DS150E/350E MAX. licencja oprogramowania  
1 rok DELPHI 

D SV10516C
DS150E/350E MAX update do 12 m-cy dla testerów 
z licencją jednorazową SV10546SW

cena specjalna 2 800,00 zł netto

cena specjalna 1 099,00 zł netto

• pełna diagnostyka systemów
• odczyt i kasowanie kodów usterek
• parametry rzeczywiste
• programowanie
• aktywacja i regulacja komponentów
• kodowanie ECU
• funkcja OBD Flight Recorder

cena specjalna 6 900,00 zł netto

D SV10546SW
tester diagnostyczny DS150E PAKIET HARDWARE  
+ jednorazowa wersja CAR MAX DELPHI

VAG-VCDS HEX-V2
tester diagnostyczny HEX-USB+CAN VCDS V2 

VAG-VCDS HEX-NET
tester diagnostyczny samochodowy VAG VCDS HEX-NET WIFI - USB  
wersja UNLIMITED bez blokady 10 VIN 

• oprogramowanie VCDS® służące do profesjonalnej diagnostyki pojazdów takich marek jak Volkswagen, Audi, Seat, Skoda.
• obsługa modeli VAG produkowanych latach 1990-2018
• nowy, przeprojektowany wtyk OBD-II (większa odporność na uszkodzenia)
• nowy, wzmocniony przewód USB ze śrubą mocującą oraz możliwością odłączania
• kompletnie przeprojektowana elektronika wraz z nowym procesorem „na pokładzie”, umożliwiającym rozbudowywanie możliwości 

urządzenia w przyszłości

INTERFEJS VCDS HEX-NET + LICENCJA PRO
• obsługa modeli VAG produkowanych latach 1990-2018
• współpracuje z aplikacjami: VCDS (komputery z systemem 

Windows od 7 do 10) oraz VCDS-Mobile (urządzenia mobilne 
- system operacyjny nie ma znaczenia, konieczna jest jedynie 
przeglądarka www oraz WiFi)

• kompatybilny m.in. z: smartfonami i tabletami z sys. Android, 
urządzeniami Apple, np. iPad, iPhone itp., również z Microsoft 
Surface i Windows Phone, czytnikami e-book, np. Kindle itd.

cena specjalna 2 000,00 zł netto

cena specjalna 2 500,00 zł netto

• możliwość korzystania z urządzenia bezprzewodowo przez WiFi 
(komputery i urządzenia mobilne), jak i przewodowo - przy pomocy 
przewodu USB (nie dotyczy VCDS-Mobile)

• możliwość pracy w trybie Access Point (urządzenie generuje 
własną sieć WiFi), jak i w trybie infrastruktury (HEX-NET podłącza 
się do istniejącej sieci WiFi)
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OP- COM
tester diagnostyczny samochodowy OPEL - USB

• kasowanie inspekcji serwisowej
• regeneracja (serwisowa) filtra cząstek stałych
• kodowanie wariantowe sterowników
• kodowanie i personalizacja oświetlenia pojazdu
• adaptacje podzespołów (np. turbosprężarki, przepływomierza powietrza, wtryskiwaczy paliwa itd.)
• personalizacja funkcjonowania wielu innych podzespołów pojazdu - np. oświetlenia, nawigacji, zestawu wskaźników, 

zawieszenia, wspomagania kierownicy... oraz wiele innych funkcji, których nie sposób tutaj wymienić...

cena specjalna 2 682,00 zł netto

H 8PY010600481
tester diagnostyczny HELLA MEGA MACS PC HELLA GUTMANN

H 8PD010601191
tester diagnostyczny GUTMANN MEGA MACS 56 HELLA GUTMANN

Funkcje:
• odczyt i kasowanie kodów usterek wszelkich sterowników
• prezentacja parametrów za pomocą grafiki i tekstu 
• test podzespołów wykonawczych
• przywracanie ustawień serwisowych wszystkich systemów
• kodowanie i regulacja podstawowa wszystkich systemów
• bezprzewodowa komunikacja
• szybka identyfikacja pojazdu za pomocą VIN
• dane techniczne i diagnoza w pełnym zakresie w jednym 

rozwiązaniu
• zintegrowane schematy 

Wyposażenie:
• PC VCI
• pamięć USB z oprogramowaniem instalacyjnym
• adapter Bluetooth
• kabel USB (3 m)

Wyposażenie:
• Mega Macs 56 łącznie z akumulatorem
• DT VCI (bezprzewodowy moduł komunikacyjny)
• zasilacz i kabel sieciowy
• adapter Bluetooth (bezprzewodowa komunikacja 

z komputerem)
• kabel USB (host & device)
• air macs base

Opcjonalnie:
• stacja dokująca
• przedłużacz kabla OBD
• moduł pomiarowy łącznie z osprzętem kablowym
• cęgi amperowe niebieskie, 0-700 A 
• cęgi amperowe zielone, 40 A 

Funkcje:
• transmisja bezprzewodowa poprzez VCI
• odczyt i kasowanie kodów usterek wszystkich sterowników
• prezentacja parametrów z objaśnieniem (do 12 parametrów 

jednocześnie)
• jednoznaczna identyfikacja pojazdu poprzez kod VIN
• kasowanie inspekcji serwisowych
• test podzespołów wykonawczych
• regulacja podstawowa
• kodowanie
• technologia PassThru
• kompatybilność z narzędziem CSC-Tool

cena specjalna 8 299,00 zł netto

cena specjalna 18 399,00 zł netto
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H 8PD010601571
tester diagnostyczny GUTMANN MEGA MACS 77 HELLA GUTMANN 

H 8PD010601151
tester diagnostyczny GUTMANN MEGA MACS 42SE HELLA GUTMANN

Wyposażenie:
• mega macs 77
• DT-VCI
• stacja dokująca
• zasilacz
• kabel interfejsu USB dla VCI i mega macs 77

Wyposażenie:
• Mega Macs 42 SE
• DT VCI (do bezprzewodowej komunikacji 

z pojazdem)
• kabel USB 1,8 m Micro
• zasilacz i kabel sieciowy dla danego kraju
• air macs base

cena specjalna 29 990,00 zł netto

cena specjalna 11 999,00 zł netto

Funkcje:
• bardzo szybki procesor
• koncepcja napraw w czasie rzeczywistym
• szczegółowe informacje dotyczące kodów usterek
• odczyt i kasowanie kodów usterek wszystkich sterowników
• test podzespołów wykonawczych
• prezentacja i objaśnienie do 16 parametrów pojazdu jednocześnie
• kodowanie, regulacja podstawowa, reset interwału serwisowego
• diagnoza wszystkich części z instrukcją prawidłowego podłączenia 

urządzenia
• pomiarowego
• precyzyjna technika pomiarowa z instrukcjami krok po kroku 

i automatycznym
• porównaniem wartości rzeczywistych i zadanych
• oscyloskop 2-kanałowy (częstotliwość próbkowania 65 Ms/s)
• technologia PassThru

Funkcje:
• bezprzewodowe połączenie z pojazdem
• odczyt i kasowanie kodów usterek
• szybka i jednoznaczna identyfikacja pojazdu za pomocą VIN
• pełne informacje dotyczące kodów usterek
• lokalizacja gniazda diagnostycznego i nazwy odpowiedniego adaptera
• test podzespołów wykonawczych
• kodowanie
• regulacja podstawowa
• kasowanie inspekcji serwisowych
• funkcja wydruku dla wszystkich wyników pomiarów
• przystosowany do Technologii PassThru 
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OPROGRAMOWANIE H HELLA

INDEKS OPIS MM  
PC

MM  
42SE

MM  
56

MM  
66

MM  
77

CENA  
(ZŁ NETTO)

8PY010600-001 Aktualizacja oprogramowania diagnostycznego urządzenia o jedną wer-
sję programu.
1 aktualizacja

+ + + + + 1 400,00

8PY010600-161 Aktualizacja oprogramowania diagnostycznego urządzenia.
12 miesięcy + + + + + 2 200,00

8PY010600-151 Licencja Repair Plus Light (HGS-DATA).
12 miesięcy + + + + + 2 200,00

8PY010600-201 Aktualizacja oprogramowania diagnostycznego urządzenia
Dostęp do bazy technicznej HGS-DATA.
12 miesięcy

+ + + + + 3 200,00

8PY010600-751 Aktualizacja oprogramowania diagnostycznego urządzenia
Dostęp do bazy technicznej HGS-DATA.
12 miesięcy

- - + - - 3 300,00

8PY010600-711 Aktualizacja oprogramowania diagnostycznego urządzenia.
Dostęp do bazy technicznej HGS-DATA.
Wsparcie z Technicznej Infolinii.
12 miesięcy

- - + - - 3 900,00

8PY010600-321 Aktualizacja oprogramowania diagnostycznego urządzenia.
Dostęp do bazy technicznej HGS-DATA.
12 miesięcy

- - - + - 3 500,00

8PY010600-331 Aktualizacja oprogramowania diagnostycznego urządzenia.
Dostęp do bazy technicznej HGS-DATA.
Wsparcie z Technicznej Infolinii.
12 miesięcy

- - - + - 4 100,00

8PY010614-721 Aktualizacja oprogramowania diagnostycznego urządzenia.
Dostęp do bazy technicznej HGS-DATA.
12 miesięcy

- - - - + 4 200,00

8PY010614-701 Aktualizacja oprogramowania diagnostycznego urządzenia
Dostęp do bazy technicznej HGS-DATA.
Wsparcie z Technicznej Infolinii.
12 miesięcy

- - - - + 4 800,00
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AX CDIF/3/NEX
tester diagnostyczny CDIF/3/NEX AXES

AX CDIF/3/NEX-WYMIANA
tester diagnostyczny CDIF/3/NEX AXES

Interfejs diagnostyczny NEX
• tablet 10”
• oprogramowanie oraz instrukcja
• kabel USB
• adapter J1962 16-pin (podłączany bezpośrednio pod  

CDIF/3 Nex)
• karta pamięci microSD 4GB
• torba narzędziowa

Funkcje:
• odczyt i kasowanie kodów usterek
• kasowanie kontrolki serwisu
• programowanie czujników
• cofanie tłoczków hamulcowych
• bieżąca obserwacja parametrów pracy
• wykonywanie wielu innych procedur diagnostycznych

Interfejs diagnostyczny NEX
• tablet 10”
• oprogramowanie oraz instrukcja
• kabel USB
• adapter J1962 16-pin (podłączany bezpośrednio pod  

CDIF/3 Nex)
• karta pamięci microSD 4GB
• torba narzędziowa

Funkcje:
• odczyt i kasowanie kodów usterek
• kasowanie kontrolki serwisu
• programowanie czujników
• cofanie tłoczków hamulcowych
• bieżąca obserwacja parametrów pracy
• wykonywanie wielu innych procedur diagnostycznych

cena specjalna 5 599,00 zł netto

cena specjalna 4 599,00 zł netto

AX CDIF/3/III EXPERT-WYMIANA
tester diagnostyczny CDIF/3 zestaw EXPERT AXES

Interfejs diagnostyczny CDIF/3 Expert
• tablet 10”
• oprogramowanie oraz instrukcja
• kabel USB
• adapter J1962 16-pin (podłączany bezpośrednio do CDIF/3)
• karta pamięci microSD 4GB
• kabel zasilający do oscyloskopu, generatora i sterownika
• podstawowy zestaw kabli pomiarowych i sterujących:
• dwa przewody pomiarowe 1,5 m z sondą (czarny 

i czerwony)
• dwa krokodylki (czarny i czerwony)
• torba narzędziowa

Funkcje:
• odczyt i kasowanie kodów usterek
• kasowanie kontrolki serwisu
• programowanie czujników
• cofanie tłoczków hamulcowych
• bieżąca obserwacja parametrów pracy
• wykonywanie wielu innych procedur diagnostycznych
• diagnozowanie sond lambda i innych
• emulowanie czujników
• zasilanie czujników
• analiza wtryskiwaczy
• sterowanie elementami wykonawczymi
• wykonywanie wielu innych procedur diagnostycznych

cena specjalna 7 799,00 zł netto

Krzysztof Nowak
tel. +48 602 433 781
krzysztof.nowak@elitpolska.pl www.elitpolska.pl

Łukasz Mendera
tel. +48 668 490 373
lukasz.mendera@elitpolska.pl

Marcin Pluciński
tel. +48 668 692 712
marcin.plucinski@elitpolska.pl

Łukasz Piórek
tel. +48 728 933 309
lukasz.piorek@elitpolska.pl

oferta 05/2019
TESTERY

https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/124977.html?query=AX+CDIF/3/III+EXPERT-WYMIANA&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-tester-diagnostyczny-cdif-3-zestaw-expert-wymiana-za-cdif-2-szt-axes&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/652286.html?query=AX+CDIF/3/NEX&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-tester-diagnostyczny-cdif-3-nex-szt-axes&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/652284.html?query=AX+CDIF/3/NEX-WYMIANA&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-tester-diagnostyczny-cdif-3-nex-wymiana-za-cdif-2-szt-axes&page=1


AX CDIF/3/I PODSTAWOWY-WYMIANA
tester diagnostyczny CDIF/3 zestaw podstawowy AXES

Interfejs diagnostyczny CDIF/3
• tablet 10”
• oprogramowanie oraz instrukcja
• kabel USB
• adapter J1962 16-pin (podłączany bezpośrednio pod 

CDIF/3)
• karta pamięci microSD 4GB
• torba narzędziowa

Funkcje:
• odczyt i kasowanie kodów usterek
• kasowanie kontrolki serwisu
• programowanie czujników
• cofanie tłoczków hamulcowych
• bieżąca obserwacja parametrów pracy
• wykonywanie wielu innych procedur diagnostycznych

cena specjalna 5 999,00 zł netto

OPROGRAMOWANIE AX CDIF

 599,00 zł netto - abonament 6 miesięcy

 999,00 zł netto - abonament 12 miesięcy
Przerwa w abonamencie powyżej 30 dni skutkuje naliczeniem opłaty aktywacyjnej w wysokości 999 zł netto.
W ciągu 30 dni od zakupu nowego testera Użytkownik ma możliwość przedłużenia abonamentu o dodatkowe 6 miesięcy za promocyjną dopłatą 399 zł netto.

 2 049,00 zł netto - rozszerzenie do wersji CDIF/3 EXPERT

Rozszerzenie wersji CDIF/3 do wersji CDIF/3 EXPERT 
Każdy tester CDIF/3 można rozszerzyć do wersji CDIF/3 EXPERT. Dzięki temu użytkownik zyskuje dostęp do oscyloskopu, sterownika oraz generatora. 
Przy zakupie otrzymujesz: 
• rozszerzenie CDIF/3 do wersji EXPERT
• kabel zasilający
• podstawowy zestaw kabli pomiarowych i sterujących

Krzysztof Nowak
tel. +48 602 433 781
krzysztof.nowak@elitpolska.pl www.elitpolska.pl

Łukasz Mendera
tel. +48 668 490 373
lukasz.mendera@elitpolska.pl

Marcin Pluciński
tel. +48 668 692 712
marcin.plucinski@elitpolska.pl

Łukasz Piórek
tel. +48 728 933 309
lukasz.piorek@elitpolska.pl

oferta 05/2019
TESTERY

https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/124976.html?query=AX+CDIF/3/I+PODSTAWOWY-WYMIANA&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-tester-diagnostyczny-cdif-3-zestaw-podstawowy-wymiana-za-cdif-2-szt-axes&page=1


LAU X-431PRO4
tester diagnostyczny X-431 EURO PRO 4 LAUNCH

MM 007935800020
tester diagnostyczny MAGNETI MARELLI VISION  
(wraz z rocznym oprogramowaniem CAR ) - Ostatnia sztuka!

LAU X-431PRO
tester diagnostyczny X-431 PRO LAUNCH

Funkcje diagnostyczne:
• odczyt kodów błędów
• kasowanie kodów błędów
• identyfikacja jednostki sterującej
• odczyt bieżących parametrów
• możliwość przedstawienia parametrów bieżących w postaci 

graficznej (15 wykresów jednocześnie)
• testy członów wykonawczych
• kodowanie, adaptacje, programowanie

• kasowanie inspekcji serwisowych
• zdalna diagnostyka z użyciem interfejsu golo
• system operacyjny: Android 7.1.1
• wyświetlacz dotykowy 10”
• procesor: 2,0 GHz
• karta pamięci: 2 GB
• pamięć wewnętrzna: 16 GB
• bateria 1500 mAh, 8 godzin

Funkcje:
• pełna diagnostyka: parametry, stany, kody błędów, 

aktywacje, kodowanie podzespołów, schematy techniczne, 
raporty, zapis testów 

• testy drogowe z możliwością graficznego przedstawienia 
wyników 

• funkcje specjalne: OK, Plus Exclusive Magneti Marelli  
know-how

• oscyloskop 4-kanałowy z graficzną prezentacją wyników 
• czytelny wyświetlacz LCD dla przejrzystej analizy wyników 

diagnozy 
• wyświetlanie obrazu z zewnętrznego endoskopu 

bezpośrednio na wyświetlaczu testera Vision (opcja) 
• odnajdywanie nieszczelności w układach LPG/CNG oraz 

A/C (opcja) 
• podłączenie bezprzewodowe Bluetooth dla komunikacji 

oraz zdalnej diagnostyki z komputera 
• zintegrowana Diagnostyka/Oscyloskop/Biuletyny 

techniczne wraz z instrukcjami rozpoznawania i analizy 
kodów błędów również z użyciem oscyloskopu 

• możliwość zmiany trybu pracy wyświetlacza z poziomego 
na pionowy.

Dane techniczne
• odporna na wstrząsy konstrukcja zabezpieczona 

dodatkowo gumową osłoną 
• dotykowy ekran o przekątnej 8’’: rozdzielczość 800x600, 

262144 wyświetlane kolory 
• ładowanie wewnętrznego akumulatora przez złącze 

diagnostyczne OBDII oraz poprzez zasilacz 
• zintegrowany moduł komunikacji bezprzewodowej 
• złącza do rozbudowy systemu: 3 x USB, endoskop, sonda 

CNG/LPG, gazy chłodnicze 
• obsługiwane protokoły KL-ISO9141, ISO14230-K, J1850 

VPW, J1850 PMW, CAN (Lo/Hi-Speed), RS485, ISO15765, 
SAE J2610, ISO11992, SAE J2411, SAE J1939, ISO 11992, 
RS232, J2534-3 

• oscyloskop: 4 kanały, próbkowanie 15MS/s, rozdzielczość 
8 bit 

• multimetr: 10bit rozdzielczość, elektryczna izolacja 
multimetru/oscyloskopu

Funkcje diagnostyczne:
• odczyt i kasowanie kodów błędów
• identyfikacja jednostki sterującej
• odczyt bieżących parametrów
• możliwość przedstawienia parametrów bieżących w postaci 

graficznej

• testy członów wykonawczych
• kodowanie, adaptacje, programowanie
• kasowanie inspekcji serwisowych

cena specjalna 7 900,00 zł netto

cena specjalna 7 000,00 zł netto

cena specjalna 5 900,00 zł netto

Krzysztof Nowak
tel. +48 602 433 781
krzysztof.nowak@elitpolska.pl www.elitpolska.pl

Łukasz Mendera
tel. +48 668 490 373
lukasz.mendera@elitpolska.pl

Marcin Pluciński
tel. +48 668 692 712
marcin.plucinski@elitpolska.pl

Łukasz Piórek
tel. +48 728 933 309
lukasz.piorek@elitpolska.pl

oferta 05/2019
TESTERY

https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/660164.html?query=LAU+X-431PRO4&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-tester-diagnostyczny-x-431-euro-pro-4-kpl-warsztat&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/883545.html?query=LAU+X-431PRO&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-tester-diagnostyczny-x-431-pro-kpl-launch&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/778211.html?query=MM+007935800020&vin=&slug=tester-diagnostyczny-vision&page=1


MM 007935800090
tester diagnostyczny MAGNETI MARELLI VISION PRO (bez licencji)

MM 007935800010
tester diagnostyczny MAGNETI MARELLI LOGIC (bez licencji)

Tester Diagnostyczny Vision PRO to urządzenie testujące 
przeznaczone do użytkowania przez mechaników i  elektry-
ków z  przeznaczeniem dla pojazdów starszego jak i  now-
szego typu. Czytelny i duży wyświetlacz zapewnia wygodny 
i precyzyjny odczyt informacji w każdych warunkach. Tester 
łączy się z pojazdem za pomocą złącza EOBD podłączanego 
bezpośrednio do listwy w pojeździe samochodowym. Tester 
posiada także wbudowaną funkcjonalność oscyloskopa, którą 
można wykorzystać przy precyzyjnych pomiarach podłącza-
jąc sondy do przystosowanych do tego typu pomiarów złączy.

Tester diagnostyczny Vision PRO to urządzenie pozwalające 
na testowanie podzespołów w układach w pojazdach samo-
chodowych ze szczególnym przeznaczeniem dla mechaników 
i elektryków. Tester posiada możliwość łączenia się poprzez 
złącze USB, Bluetooth oraz WiFi z  komputerami wyposażo-
nymi w odpowiednie złącza i system operacyjny wspierający 
zainstalowane na nim dedykowane oprogramowanie. Tester 
łączy się z pojazdem za pomocą złącza EOBD podłączonego 
do właściwej listwy.

Tester Logic posiada następujące możliwości:
Umożliwia diagnostykę pojazdów ciężarowych, samochodów 
osobowych oraz motocykli dzięki aktualizowanej na bieżąco 
bazie pojazdów w wersji TRUCK, CAR, BIKE.
Diagnostyka pozwala na takie operacje jak: sczytywanie ko-
dów błędów, aktywowanie, regulowanie i  kodowanie wraz 
z kasowaniem inspekcji i innymi zaawansowanymi funkcjami.
Przeprowadzanie testów zgodnie z procedurami Magneti Ma-
relli z uwzględnieniem wybranych sterowników.
Dzięki zwartej i prostej konstrukcji zapewnione jest bezpiecz-
ne i w pełni wygodne użytkowanie.
Tester pozwala na łączenie się z  komputerem za pomocą 
gniazda USB lub połączenia bezprzewodowego Bluetooth.
Korzystanie z testera i bieżących aktualizacji przez okres jed-
nego roku bez opłat w ramach darmowego rocznego abona-
mentu.

Magneti Marelli Logic:
• kompaktowa obudowa, dodatkowo chroniona przed 

upadkami i wstrząsami gumową osłoną
• wbudowana antena bluetooth
• wbudowany multiplekser
• czytelne i łatwe w obsłudze oprogramowanie, dostępne 

w języku polskim
• w zestawie: przewód EOBD, przewód zasilający z gniazda 

zapalniczki oraz akumulatora, płyta z oprogramowaniem

Parametry techniczne testera Magneti Marelli Logic:
• procesor, pamięć: Fujitsu MB96F543 + Altera EPM77128SQ, 

128kB RAM
• protokoły komunikacji: ISO9141, ISO14230, J1850PWM, 

J1850VPW, ISO15765, RS485, CAN C, J2411 Euro 4/5
• zasilanie: 8 - 36V Multiplekser: 13 x 2 kanały, wbudowany
• komunikacja z PC: Bluetooth, USB

cena specjalna 10 300,00 zł netto

cena specjalna 2 900,00 zł netto

Krzysztof Nowak
tel. +48 602 433 781
krzysztof.nowak@elitpolska.pl www.elitpolska.pl

Łukasz Mendera
tel. +48 668 490 373
lukasz.mendera@elitpolska.pl

Marcin Pluciński
tel. +48 668 692 712
marcin.plucinski@elitpolska.pl

Łukasz Piórek
tel. +48 728 933 309
lukasz.piorek@elitpolska.pl

oferta 05/2019
TESTERY

https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/737244.html?query=MM+007935800010&producer_ignore%5B0%5D=magneti+marelli&producer%5B0%5D=magneti+marelli&slug=wyposazenie-warsztatow-tester-diagnostyczny-logic-szt-magneti-marelli&page=1


MM 007935800080
tester diagnostyczny MAGNETI MARELLI FLEX (bez licencji)

Tester FLEX posiada następujące możliwości: 
Umożliwia diagnostykę pojazdów ciężarowych, samochodów 
osobowych oraz motocykli dzięki aktualizowanej na bieżąco 
bazie pojazdów w wersji TRUCK, CAR, BIKE.
Diagnostyka pozwala na takie operacje jak: sczytywanie ko-
dów błędów, aktywowanie, regulowanie i  kodowanie wraz 
z kasowaniem inspekcji i innymi zaawansowanymi funkcjami. 
Przeprowadzanie testów zgodnie z procedurami Magneti Ma-
relli z uwzględnieniem wybranych sterowników. 
Dzięki zwartej i prostej konstrukcji zapewnione jest bezpiecz-
ne i w pełni wygodne użytkowanie.
Tester pozwala na łączenie się z  komputerem za pomocą 
gniazda USB lub połączenia bezprzewodowego Bluetooth. 
Korzystanie z testera i bieżących aktualizacji przez okres jed-
nego roku bez opłat w ramach darmowego rocznego abona-
mentu. 

Parametry techniczne:
• ekran 3”
• dostępne oprogramowanie car/truck/bike 
• wbudowany 2-kanałowy oscyloskop i multimetr 
• dostępne procedury Magneti Marelli 
• bezprzewodowa komunikacja
• Magneti Marelli + plus know how 
• lekka i kompaktowa budowa z powierzchnią chroniącą 

amortyzującą upadki powierzchnią antypoślizgową 
• zintegrowany wyświetlacz ułatwiający pracę z urządzeniem 
• wbudowany 2-kanałowy oscyloskop 
• wbudowany multimetr 
• połączenie przez USB lub bezprzewodowo 
• przez bluetooth 
• zestaw oprogramowanie, zestaw przewodów oraz 

akcesoriów do wykorzystania oscyloskopu

Zaawansowane funkcje: 
• unikalny system zaawansowanej diagnostyki 
• pełna diagnostyka: parametry, stany, kody błędów, 

aktywacje, kodowanie komponentów, schematy techniczne, 
raporty, rejestrowanie przebiegu testów. 

• funkcje specjalne: ok, plus magneti marelli know-how, 
funkcje easy fix oraz easy scope 

• innowacyjny zintegrowany tester - z diagnostyką 
szeregową, multimetrem oraz oscyloskopem we wspólnej 
obudowie 

• funkcja rejestracji przejazdu testowanego pojazdu 
• pełny opis zachowań pojazdu zapamiętany w testerze 
• możliwość sprawdzenia powtórnego wcześniej 

zarejestrowanych przejazdów

Zestaw podstawowy zawiera: 
• 1 tester Flex 
• 1 kabel EOBD
• 1 przedłużenie kabla EOBD 
• 1 kabel zasilający do zacisków akumulatora 
• 1 kabel oscyloskopu z BNC 4mm, 2.7m, czerwony 
• 1 kabel oscyloskopu z BNC 4mm, 2.7m, niebieski 
• 1 przewód multimetru, czarny 1 przewód multimetru, 

czerwony 
• 1 zacisk mały, czerwony 
• 1 zacisk mały, czarny 
• 1 dławik 20:1 
• 1 zestaw końcówki przewodu z igłą
• hak do przymocowania testera w samochodzie 
• płyta z oprogramowaniem 
• instrukcja szybkiego startu 
• torba

cena specjalna 4 699,00 zł netto

 
OPROGRAMOWANIE MM MAGNETI MARELLI

INDEKS OPIS CENA  
(ZŁ NETTO)

MM 007935910000 Abonament SW Car 1 450,00

MM 007935910030 Abonament SW Truck 1 450,00

MM 007935910040 Abonament SW Motocykle 700,00

MM 007935800320 Abonament SW Car (przerwa w abonamencie powyżej 7 miesięcy) 1 450,00

MM 007935800300 Abonament SW Truck (przerwa w abonamencie powyżej 7 miesięcy) 1 450,00

MM 007935800310 Abonament SW Motocykle (przerwa w abonamencie powyżej 7 miesięcy) 700,00

MM 007935800200 Rozszerzenie licencja Truck (w przypadku zakupu do istniejącej już licencji Car/Bike) 2 100,00

MM 007935800210 Rozszerzenie licencja Bike (w przypadku zakupu do istniejącej już licencji Car/Truck) 1 000,00

MM 007935800220 Rozszerzenie licencja Car (w przypadku zakupu do istniejącej już licencji Truck/Bike) 2 100,00

Krzysztof Nowak
tel. +48 602 433 781
krzysztof.nowak@elitpolska.pl www.elitpolska.pl

Łukasz Mendera
tel. +48 668 490 373
lukasz.mendera@elitpolska.pl

Marcin Pluciński
tel. +48 668 692 712
marcin.plucinski@elitpolska.pl

Łukasz Piórek
tel. +48 728 933 309
lukasz.piorek@elitpolska.pl

oferta 05/2019
TESTERY

https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/887105.html?query=MM+007935800080&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-tester-diagnostyczny-flex-szt-magneti-marelli&page=1


BO 0684400460
tester diagnostyczny KTS 460 kompletny zestaw do diagnostyki  
bezprzewodowej (DCU 100 PLUS i moduł KTS 560) BOSCH

BO 0684400560
tester diagnostyczny KTS 560 bezprzewodowy moduł  
z adapterem USB-BLUETOOTH BOSCH

• praca na bazie ESI 2.0 jak dotychczasowa generacja KTS
• wysoka wydajność Bluetooth klasy 1 do bezprzewodowej 

łączności z PC
• współpracuje z kablami ,,Easy Connect”
• możliwa równoległa lub jednoczesna diagnostyka: szybka 

komunikacja między różnymi ECU w tym samym czasie poprzez 
różne kanały komunikacji

• ochrona przed brudem i wodą IP53
• oznaczenie pracy systemu/status fazy komunikacji pokazywany 

przez lampki LED na obudowie
• szersze pasmo pomiaru multimetrem z 50 kHz do 100 kHz
• cena nie obejmuje oprogramowania ESI[tronic] 2.0

• praca na bazie ESI 2.0 - podobnie jak dotychczasowa 
generacja KTS (począwszy od wersji update 2016/2)

• wysokiej wydajności Bluetooth klasy 1 do bezprzewodowej 
łączności z PC

• USB 2.0 jako interfejs do przewodowej łączności z PC
• współpracują z kablami „Easy connect” i innymi adapterami 

Bosch
• udoskonalona technika pomiarowa do wspomagania 

wykonania diagnozy
• zintegrowane interfejsy nowych aut - dostosowane do 

rozwiązań stosowanych w przyszłości obsługują nowy interfejs 
bazujący na Ethernet

• DoIP = Diagnoza poprzez IP (IP = Internet Protocol)

• pierwszy produkt z taką funkcją na niezależnym aftermarkecie
• możliwa równoległa lub jednoczesna diagnostyka: szybka 

komunikacja między różnymi ECU w tym samym czasie poprzez 
różne kanały komunikacji

• spełnia wymagania dla diagnozy OE
• pełne wsparcie dla programowania Euro 5/6 Pass-through
• szybki przegląd systemów
• szybki odczyt wartości rzeczywistych
• oznaczenie pracy systemu / status fazy komunikacji 

pokazywany przez lampki LED na obudowie
• ochrona przed brudem i wodą IP53
• udoskonalona technika pomiarowa

cena specjalna 18 400,00 zł netto

cena specjalna 12 000,00 zł netto

BO 0684400590
tester diagnostyczny KTS 590 bezprzewodowy moduł z adapterem  
USB-BLUETOOTH 2-kanałowy multimetr i oscyloskop BOSCH

• praca na bazie ESI 2.0 - podobnie jak dotychczasowa 
generacja KTS (począwszy od wersji update 2016/2)

• wysokiej wydajności Bluetooth klasy 1 do bezprzewodowej 
łączności z PC

• USB 2.0 jako interfejs do przewodowej łączności z PC
• współpracują z kablami „Easy connect” i innymi adapterami 

Bosch
• udoskonalona technika pomiarowa do wspomagania 

wykonania diagnozy
• zintegrowane interfejsy nowych aut - dostosowane do 

rozwiązań stosowanych w przyszłości
• obsługują nowy interfejs bazujący na Ethernet

• DoIP = Diagnoza poprzez IP (IP = Internet Protocol)
• pierwszy produkt z taką funkcją na niezależnym aftermarkecie
• możliwa równoległa lub jednoczesna diagnostyka: szybka 

komunikacja między różnymi ECU w tym samym czasie poprzez 
różne kanały komunikacji

• spełnia wymagania dla diagnozy OE
• pełne wsparcie dla programowania Euro 5/6 Pass-through
• szybki przegląd systemów
• szybki odczyt wartości rzeczywistych
• oznaczenie pracy systemu / status fazy komunikacji 

pokazywany przez lampki LED na obudowie
• ochrona przed brudem i wodą IP53

cena specjalna 16 400,00 zł netto
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BO 0684400260
tester diagnostyczny KTS 250

Samodzielny przyrząd diagnostyczny do stosowania w warsz-
tacie na stanowisku i podczas jazd próbnych. Superszybki 
odczyt systemów w pojeździe. Automatyczna identyfikacja 
pojazdu bez klikania, z wykorzystaniem bazy numerów VIN 
na rynku. Pełna i bezpośrednia aktualizacja online. Dostęp 
do wiodącej na rynku bazy danych diagnostycznych, zawar-
tej w  lekkim przyrządzie typu „wszystko w jednym”. Szybki: 
budzenie ze stanu wstrzymania trwa mniej niż jedną sekundę. 

Cena nie obejmuje oprogramowania ESI[tronic].

Dane techniczne:
• procesor i.MX6Q (Quad Core) @1.2 GHz, dysk: 16 GB SSD, 

pamięć: 2 GB RAM, Android (AOSP) 6.0.1
• akumulator litowo-jonowy 7.2 V / 2600 mAh
• ekran 7” / rozdzielczość: 1024 x 600 
• przeglądarka „Chromium”, możliwość drukowania 
• interfejs WLAN 802.11 b/g/n, USB 2.0 Master,LAN 

10/100 MBit 

cena specjalna 9 900,00 zł netto

BO 0684400350
bezprzewodowy tester diagnostyczny KTS 350 z wyświetlaczem BOSCH

Mobilne, uniwersalne urządzenie: do diagnozy sterowników, 
wyszukiwania usterek, naprawy i  serwisowania. Obsługu-
je zarówno wszystkie popularne interfejsy, jak i  te bazujące 
na sieci Ethernet. Tym samym jest doskonale przygotowany 
do przyszłych wymagań na polu serwisowania. Wyraźnie 
mocniejszy w  stosunku do poprzednika procesor zapewnia 
w połączeniu z aktualnym systemem operacyjnym Windows 
10 szybkie uruchamianie programu i szybszą pracę. KTS 350 
jest dostarczany z zainstalowanym już fabrycznie programem 
do diagnostyki Bosch ESI[tronic] 2.0. Urządzenie jest uniwer-
salne w zastosowaniu i w sposób optymalny nadaje się jako 
tester typu „wszystko w  jednym”, na przykład dla niezależ-
nych warsztatów, sieci serwisów typu fast fit oraz jako drugi 
tester do użytku mobilnego. Ze swoim kompletnym wyposa-
żeniem, KTS 350 oferuje pakiet do prowadzenia efektywnej 
diagnostyki sterowników, napraw, do serwisowania oraz lo-
kalizowania usterek.

Cechy szczególne KTS 350: 
• tester typu Plug & Play - w testerze jest już wstępnie 

zainstalowany program ESI 2.0 
• kompletna diagnoza ECU tak jak w przypadku modułów 

KTS 560/590 
• brak tzw techniki pomiarowej - różnica między pakietami 

KTS 460 z DCU100 plus 
• zasilanie możliwe poprzez kabel OBD z pojazdu 
• obsługa wszystkich obecnych interfejsów, jak 

i przyszłych opartych na sieci Ethernet, również kilku sieci 
informatycznych pracujących równolegle złącze PassThru 
do reprogramowania sterowników poprzez portale 
producentów pojazdów, zgodnie z Euro 5/6

Parametry: 
• Intel® Celeron® Processor N3160 @1.6 (2.2) GHz 
• 4GB RAM 
• 256 GB SSD 
• Windows 10 IoT

cena specjalna 17 400,00 zł netto

OPROGRAMOWANIE BO BOSCH
OPIS

CENA (ZŁ NETTO)

12 MIESIĘCY 36 MIESIĘCY

ESI A,SD 2 200,00 4 800,00
ESI A,SD,SIS 3 700,00 7 500,00
ESI MECHANIK (A, SD, SIS, M, TSB) 4 500,00 10 710,00
ESI ELECTRIC (A, SD, SIS, P, TSB) 4 300,00 10 590,00

OPIS
CENA (ZŁ NETTO)

12 MIESIĘCY 36 MIESIĘCY

ESI PROFIPAKIET (A, SD, SIS, M, P, TSB) 5 260,00 13 020,00
ESI TRUCK 4 490,00 9 900,00
ESI BIKE 1 200,00 3 000,00
ESI BIKE (DLA ISTNIEJĄCYCH KLIENTÓW) 1 000,00 2 400,00
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/947817.html?query=BO+0684400350&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-bezprzewodowy-tester-diagnostyczny-kts-350-szt-bosch&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/695377.html?query=0684400260&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-kts-250-samodzielny-tester-diagnostyczny-z-wyswietlaczem-szt-bosch&page=1
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