
 Диагностични решения 
KTS 250 

Бърз и преносим диагностичен уред, подходящ за работа, както 
в сервиза, така и извън него - мощен, издръжлив и компактен

Предимствата на KTS 250 с един поглед 
 Бърз: готов за употреба в рамките на няколко секунди

 Модерен, опростен и интуитивен начин на употреба, подходящ за диагностика на различни марки
автомобили

 Светкавично бърз и най-добър в класа за преглед на автомобилни системи (ECU и DTC)

 Автоматична идентификация на автомобила чрез най-добрата VIN база данни от Bosch

 Директни онлайн обновявания

 Plug & Play – онлайн лицензиране: само трябва да въведете клиентското си име и парола и сте готови!

 Голямо покритие, благодарение на вградената база данни на Esi[Tronic]

KTS 250 е перфектният уред за приемане на превозното средство, диагностицирането и обслужването в

сервиза



 Диагностични решения  KTS 250 

Най-доброто решение за диагностика на управляващи блокове
Използвайте най-новата база данни за диагностика на леки и товарни автомобили 

Технически данни

AndroidTM 

Процесор: 
i.MX6Q (Quad Core) @1.2 GHz 
Капацитет:
16 GB SSD
Памет:
2 GB RAM
Операционна система: 
AndroidTM (AOSP) 6.0.1

Батерия Lithium Ion 7.2 V / 2600 mAh 

Размер на дисплея 7” / Резолюция: 1024 x 600 

Софтуер “Chronium”   
Опция за принтиране

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

Обем на доставка

Тестер KTS 250  

OBD кабел 

Захранващ кабел

USB кабел 

Ръководство 

Куфар 

Къде мога да намеря повече информация относно диагностични решения…? 

Bosch сервизна мрежа 
http://bg.bosch-automotive.com/bg 

YouTube channel 
https://www.youtube.com/channel/UCX35IpVGYm534NmQoXF8cZw 

Автоматично и много бързо преглеждане на системите 
на автомобила, предоставяйки информация за налични 
грешки по прегледен начин  

Изтриване на всички грешки с едно натискане 

Функция за записване на пътуването, вградена с цел 
откриване и анализ на комплексни и сложни грешки

Протоколи за документиране и предаване на информация 
към клиента за състоянието на автомобила, както и 
предприетите действия по отстраняването на грешките

Разширени функции за кодиране и настройка

Надежден и готов за бъдещето благодарение на Ethernet/ 
диагностика чрез IP  

Меню за сервизни задачи, създадено с цел спестяване на 
време - само с едно натискане можете да изберете 
разнообразни действия, като например: 

► Подмяна на акумулатор
► Рестартиране на сервизни интервали
► Настройка на фарове
► Регенерация на филтъра за твърди частици
► Подмяна на сензор за налягане на гумите и много други

Огромно покритие на управляващи блокове като: 
► Управление на двигателя
► ABS / ESP
► Въздушни възглавници
► Климатична система
► Централна електроника
► Система за контрол на гумите
► Ръчна спирачка и много други

Включва най-важните функции, като например 
► ECU идентификация
► Прочитане/изтриване на памет за грешки
► Действителни стойности
► Задвижващи устройства
► Тест на функциите на автомобила
► Найстроки и регулиране
► Специални функции за сервизни процедури

Предлагат се като аксесоари:  
Специфични адаптери за диагностика на по-стари 
или специфични автомобили 

Артикулен номер 0 684 400 260 

Роберт Бош ЕООД
Автомобилно оборудване
София 1407
Бул. Черни връх 51Б
FPI Бизнес център
www.bosch.bg

https://www.facebook.com/BoschAutoBulgaria/
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