
TEXA NOVOST
TXT MULTIHUB

Inovativno orodje je vrh ponudbe na področju vmesnikov za vozila. Upravlja različne komunikacijske 
protokole na vsestranski, hiter in intuitiven način v vsaki situaciji. Opremljen je z integriranim 
zaslonom in operacijskim sistemom Linux za pametno povezljivost. V zadnjih letih je bila difuzija 
elektronike na vozilih eksponentna in je dosegla zelo visoko stopnjo zapletenosti. Danes morajo 
strokovnjaki za popravila delati po svojih najboljših močeh na različnih vrstah vozil, TEXA razvila 
TXT , izjemno vsestranski vmesnik vozila, ki se zlahka prilagodi vzdrževalnim aktivnostim, zaradi 
česar so hitri in intuitivni v vsaki situaciji. Gre za tehnološko napredno rešitev, bogato z 
edinstvenimi tehničnimi in konstruktivnimi lastnostmi, kot so:  

prisotnost vgrajenega zaslona;  
robusten dizajn s certifikatom IP53;  
inteligentna povezljivost, ki jo zagotavlja operacijski sistem Linux;  
upravljanje CAN FD, vgrajen modul DoIP; 
Pass-Thru protokoli.

TXT MULTIHUB je edino diagnostično orodje, ki lahko posreduje na avtomobilih, 

težkih vozilih, motociklih, čolnih, kmetijskih in gradbenih vozilih.

Vmesnik uporablja napredno povezljivost, mehanikom z veliko prilagodljivostjo in hitrostjo 
omogoča delo na vseh vrstah vozil. Orodje komunicira z zaslonsko enoto prek modula Wi-Fi 
za diagnostične operacije, ki uporabljajo standard CAN, CAN FD in DoIP. Omrežni kabel (Ethernet) 
je rezerviran za operacije DoIP (ISO13400), Bluetooth modul za konvencionalne diagnoze, USB 
vtičnica za vse vrste diagnoz, vključno s Pass-Thru (SAE J2534-1 in SAE J2534-2). Opremljen 
je z operacijskim sistemom Linux, ki mu omogoča veliko uporabnost in možnost razvoja 
ter prilagajanja novim funkcijam v prihodnosti. Poleg tega Linux izboljša svojo informacijsko 
varnost in učinkovitost zaradi komunikacije v pametnem načinu. Vmesnik samodejno preklopi 
kanale glede na dinamiko delavnice in vrste diagnoze ter vedno izbere najboljšo povezavo, 
ki je na voljo brez posredovanja mehanika. Ohišje je odporno na vodo, prah, udarce, vgrajen ekran 
pa prikazuje napetost na vozilu in status povezave.



PAKET 1 (KTS60) PAKET 2 (KTS590)

TEXA AKCIJA

Popoln diagnostični vmesnik, delujoč na vsakem tipu
vozila in kompatibilen s protokolom PASSTHRU. Zaščiten
z gumijastim ohišjem, z vmesnim kablom OBD in USB kablom,
Bluetooth anteno, opremljen z nosilcem.

Akcijska cena velja za diagnostično napravo. Za več informacij in možnost 
programske opreme pokličite tehnično službo (Damjan Velov - 031 680 217).

TXTs

BOSCH AKCIJA
Ob n
GRATIS diagnostična naprava KTS560 ali KTS590.

aročilu diagnostične naprave in programa 
ESI Tronic, vam vrednost naprave KTS podarimo.

Vsebuje ESI[tronic] 2.0 paket SD/SIS s 36-mesečno naročnino 
in diagnostično napravo KTS560.

ESI SD/SIS, naročnina na program za 36 mesecev, 
z vsemi posodobitvami.

Vsebuje sistemsko programsko opremo, navodila 
za iskanje napak in popravilo, sheme, tehnične 
informacije, lastno diagnozo.

    Vgrajen 1-kanalni multimeter: hiter in priročen način 
za reševanje težav glede napetosti, toka in upora.
    Zmožnost reprogramiranja krmilne enote glede na Euro 5/Euro 
6 / PassThru in dostop do podatkov o tehničnem popravilu - za 
širok nabor informacij določenih znamk 
avtomobilov, vse na dosegu vaše roke.
    Vmesnik, ki temelji na ethernetu (DoIP - Diagnostics 
over Internet Protocol). Bodite pripravljeni na zahteve prihodnos
ti. Podpira trenutne in prihodnje vmesnike 
vozil, ki temeljijo na ethernetu.
    Kompatibilno z Boschevim Easy Connect in drugimi Boschevimi 
adapterji za vozila.
    Močna in stabilna povezljivost z Bluetoothom do 100 m.
    Deluje na vsakem Windows PC z nameščenim 
in licenciranim ESI[tronic] 2.0 Online. Nadzirajte 
diagnostiko in popravila na resnično vsestranski način, 
ki je skladen z namestitvijo v vaši delavnici.

 

   Vg

Vsebuje ESI[tronic] 2.0 Master paket z EBR s 36-mesečno 
naročnino in diagnostično napravo KTS590.

-

Master paket (SD, SIS, M, P, TSB) + EBR;  ECU-diagnoza, navodila 
za odpravljanje težav, urniki mehanike in vzdrževanja, diagrami 
ožičenja vozila, bilteni tehničnih servisov. EBR med diagnostiko 
zazna že znano napako, samodejno priporoči rešitev za popravilo, 
ki je že bila potrjena kot dobra s strani drugih uporabnikov. Info 
vrste EBR ima podatkovno zbirko z več kot 700 realnimi priporoči-
li, številka pa raste vsak dan!

rajen 2-kanalni osciloskop: spremljajte spremembe 
električnega signala v živo za zelo precizno testiranje zahtevnejše 
elektronike.
    Vgrajen 2-kanalni multimeter: hitro locirajte in popravite 
električne težave.
    Popolnoma skladno s PassThru: dostop in ponovno 
programiranje programske opreme proizvajalca vozila za krmilno 
enoto za učinkovito vsakodnevno rutino v delavnici
    Vzporedna diagnostika: modul lahko komunicira z do tremi 
vmesniki CAN in K-Line istočasno za hitro in produktivno 
diagnostiko.
    Povezljivost z Bluetooth na 100 m.
    Podpira Boschev Easy Connect in druge Boscheve adapterje 
za vozila.
    Deluje na vsakem Windows PC z nameščenim in licenciranim 
ESI[tronic] 2.0 Online: vsestranski način nadziranja diagnostike 
in popravila v vaši delavnici.

3.727,10 € + DDV2.289,90 € + DDV

Akcijske cene veljajo za naročila, katera prispejo v akcijskem času, neodvisno od časa dobave. Fotografije so simbolične. Cene ne vključujejo DDV. 
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Za naročila in dodatne informacije pokličite tehnično službo 031 680 217.

Redna cena: 1600,00 € + DDV

1200,00 € + DDV

AKCIJE VELJAJO za naročila do 31. 3. 2021, 
oz. do odprodaje zalog.


