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Service og reparation
Service og reparation
Se et lille udsnit af dine muligheder:
Citroen – Peugeot: Indlæring af
turbo efter udskiftning. Dette
gælder 2,0 HDI – 2,2 HDI årgang 2006 & frem, med Bosch
EDC16CP39 & Delphi DCM systemer.

Diesel fra Mazda og Suzuki:
Årgang 2004 og frem, renbrænding af partikkelfilter og
nulstilling af servicetæller for
motorolie.

Ford fra årgang 2000 og frem,
Indkodning og tilpasning af indsprøjtningsdyser, EGR ventil,
railtryksensor, og luftmassemåler er blot nogle af de vigtige
funktioner man får med Delphi.

Nulstilling af servicetæller for
olie kvalitet, samt tvungen renbrænding af partikkelfilter på
mange bilmærker både koreanske, europæiske og japanske
biler.

TPMS service og nulstilling af
dæktryk overvågnings systemer
på mange forskellige bil fabrikanter og modeller.

BMW blandt andet E & F modeller fra årgang 2003 og frem,
nulstilling af betingelsesbaseret
service.

EPB elektronisk håndbremse,
frigørelse af kaliber ved service
og reparation af parkering og
bagbremser.

•

Delphi er en af verdens største leverandører af motorstyringsdele.

•

Delphi har et indgående kendskab til nutidens diesel og benzin
indsprøjtningsteknologi.

•

Delphi har ved hjælp af sit verdensomspændende netværk skabt en
imponerende diagnosepakke.

•

Delphi diagnose er helt i front når det gælder europæiske, japanske og		
koreanske bilmærker.

•

Delphi omfatter nu over 50000 bilmodeller fra 47 forskellige fabrikanter.

Delphi diagnose til PC
– med mange muligheder
• Servicenulstilling
• P-Bremse frikobling
• Partikelfilter systemer
• Dæktryk overvågning
• Komponent kodning
• Trådløst interface med log funktion
• Indbygget lygte i OBD-stik
• Bil-ID overførsel fra Auto Frontal
• Bil-ID søgning via stel nummer
• Direkte adgang til bil tekniske data

• Online opdatering af Delphi softwaren
• Diagnose hotline hos Elektropartner

Delphi’s brugerflade giver et enkelt og overskueligt indblik
i hvilke modeller og systemer du har adgang til. Få klik og
du er i gang.

Udlæsning af fejlkoder informerer dig om systemfejl med
informativ tekst og tilhørende fejlkoder for yderligere
diagnosticering.

Livedata er dit vigtige fejlsøgningsredskab. Delphi bruger
store overskuelige grafer og numeriske værdier. Menuen
giver adgang til live optagelser til senere brug for en
grundig analyse.

Aktivering, nulstillng, kalibrering og kodninger er blevet
vigtige funktioner for et moderne værksted. Her giver
Delphi et utal af muligheder så du hurtigt kan løse dine
værksteds opgaver.
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