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TRUCKS é um equipamento de diagnóstico profissional
para oficinas. TRUCKS possui uma base de dados
extensa com uma excelente conbertura para veículos
comerciais ligeiros e pesados, reboques e autocarros.

Inteligente do Sistema (ISI) e Scan Inteligente do Sistema (ISS).

e calibrações em muitos veículos num curto espaço de tempo.

TRUCKS possui muitas vantagens tais como um

diagnóstico fácil e rápido, software com interface intuitivo,

instalação rápida e fácil de atualizar.

inspecção de veículos, assistência a veículos, autoridades, 

militares e escolas de formação.

TRUCKS é um equipamento altamente eficiente e inteligente
para a oficina com funcionalidades tais como Identificação

Com TRUCKS pode efectuar ajuste de parâmetros, configurações

AUTOCOM TRUCKS: satisfação completa para técnicos de
de oficina, empresas de frotas de veículos, empresas de



INTERFACE INTUITIVO
TRUCKS: muito fácil, nem necessita de 
manual.

RÁPIDO E CONFIÁVEL
Com TRUCKS pode efetuar um serviço de elevada 
qualidade para mais veículos em menos tempo. 

DADOS ORIGINAIS
Com Dados Originais dos fabricantes de 
veículos pode perfeitamente confiar nos 
diagnósticos.

BASE DE DADOS EXTENSA
A base de dados TRUCKS possui uma cobertura elevada
para as marcas de veículos do mercado. 



 TRUCKS
O software TRUCKS permite diagnosticar veículos
comerciais, pesados, autocarros e reboques. Com 
a possibilidade de ler e apagar códigos de falha,

calibrações. TRUCKS inclui uma licença anual com 
atualizações regulares.
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Software AUTOCOM TRUCKS

AUTOCOM TRUCKS & CDP+
Para usar TRUCKS necessita de um interface de comunicação do veículo
(VCI). A última versão do VCI tem o nome de CDP+. Ao comprar o kit,
está incluido o TRUCKS, o CDP+, subscrição de software (1 ano), acessórios,

Autocom oferece garantia vitalícia.

CDP+

 GRAVAÇÃO DE DADOS
 INDICADOR MULTICOR
 CONETOR COM LED
 UNIVERSAL

Também compatível com:

CARS GENERIC

www.iberequipe.com

correto do veículo para diagnóstico.
Efetua um scan a todos os sistemas 
do veículo.

Dados Originais dos fabricantes de 
veículos.

e a mala de transporte. Desde que mantenha a subscrição ativa, a

efetuar ajustes, ativar funções do veículo e fazer

Identifica automaticamente o sistema 

O software TRUCKS funciona em conjunto com o 
CDP+ (interface de comunicação ao veículo). Uma 
ferramenta universal que abrange todos os 
standards e protocolos de comunicação 
necessários para comunicar com todos os tipos de 
veículos. Também é possível diagnosticar veículos 
mais antigos com um conjunto de cabos adaptado-
res adquiridos opcionalmente. O CDP+ é a solução 
inteligente para o diagnóstico.


