KTS 250

Diagnosetester
ALL-IN-ONE DIAGNOSETOOL VOOR DE WERKPLAATS EN ONDERWEG
KRACHTIG, COMPACT EN ROBUUST

VOORDELEN VAN DE KTS 250 IN ÉÉN OOGOPSLAG
 Snelle en eenvoudige bediening via touchscreen met moderne en overzichtelijke gebruikersinterface
 Meest complete, snelle en toekomstzekere diagnosetester op de markt in een lichtgewicht, alles in één toestel
 Ultra snelle opstart en best in class voertuig systeemoverzicht
 Automatische voertuigidentificatie dankzij zeer uitgebreide geïntegreerde VIN database
 Steeds up-to-date dankzij automatische en zeer regelmatige online updates (circa tweewekelijks) – direct op
de tester, zonder noodzaak of tussenkomst van bijkomende PC of DVD’s
 Plug & Play – enkel vrijschakelen: gebruikersnaam en password ingeven en je bent vertrokken!
 Toegang tot de meest performante diagnosedatabank van de markt
De KTS 250 is het perfecte all-in-one toestel voor voertuigcheck, diagnose en servicetaken in elke werkplaats

KTS 250 diagnosetester
DIAGNOSE OP ZIJN BEST
Gebruik de allerlaatste en geavanceerde diagnosedata voor alle noodzakelijke diagnosetaken
Geautomatiseerde en ultrasnelle voertuigscan levert
een handig overzicht van de aanwezige foutcodes in de
verschillende stuurapparaten.
Dit overzicht kan vervolgens snel en eenvoudig worden
opgeslagen en/of afgeprint.
Verwijderen van alle foutcodes met één enkele klik
Servicemenu met directe, snelle en eenvoudige toegang
tot servicetaken in slechts enkele seconden!
► Service interval reset
► Vervangen van de batterij
► Koplampinstelling
► Regenereren roetfilter
► Vervangen / inleren van TPMS-sensoren
en zoveel meer…

Geavanceerde coderings- en aanpassingsmogelijkheden

AndroidTM
Processor-Platform

Processor:
i.MX6Q (Quad Core) @1.2 GHz
Opslag:
16 GB SSD
Werkgeheugen:
2 GB RAM
Besturingssysteem:
Android (AOSP) 6.0.1

Batterij

Lithium Ion 7.2 V / 2600 mAh

Touchscreen

7” / Resolutie: 1024 x 600

Software

“Chronium” webbrowser
Printoptie

Interfaces

WLAN 802.11 b/g/n
USB 2.0
LAN 10/100 MBit

Betrouwbaar en toekomstgericht dankzij geïntegreerde
Ethernet / Diagnostics over IP (DoIP) diagnose interface
Wereldwijd de grootste marktafdekking voor
stuurapparaten zoals:
► Motormanagement
► ABS
► Airbag
► Centrale elektronica
► Bandenspanningscontrolesystemen
► Elektrische handrem
► Comfort en rijhulpsystemen en veel meer…

Leveringsomvang
KTS 250 tester

Voorzien van de meest belangrijke functies zoals:
► ECU identificatie
► Lezen/wissen van foutcodes
► Meetwaarden
► Actuatoren
► Functietests
► Aanpassingen/instellingen
► Speciale functies voor serviceprocedures

OBD-kabel
Voedingskabel
USB-kabel
Handleiding
Opbergkoffer

Beschikbaar als toebehoren:
Voertuigspecifieke adapterkabels voor diagnose van
oudere voertuigen

Bestelnummer: 0 684 400 260

Waar kan ik meer informatie vinden over Bosch diagnose-oplossingen…?
Bosch Workshop World
http://www.bosch-workshop-world.com

YouTube kanaal
https://www.youtube.com/channel/UCX35IpVGYm534NmQoXF8cZw
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Technische gegevens

Flight recorder functie voor het opsporen en analyseren
van complexe wederkerende storingen

