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MaxiTPMS ITS600  

 

MaxiTPMS ITS600 je bezdrôtový dotykový tablet so systémom Android, 

ktorý ponúka plnú diagnostiku a servisné funkcie TPMS. Tablet má 5,5-

palcový farebný displej a Bluetooth vozidlové komunikačné rozhranie 

(VCI). ITS600 je kompatibilný s vozidlami s TPMS v USA, Ázii a Európe a 

ponúka vylepšenú stavovú obrazovku TPMS, VINscan pre rýchlu identifi-

káciu vozidla, štyri možnosti programovania snímača MX, opätovné uče-

nie OBDII a pokyny na opätovné učenie na obrazovke pre všetky vozidlá. 

ITS600 dokáže aktivovať, čítať a znovu sa učiť všetky známe senzory, 

vykonávať diagnostiku systému TPMS a vykonávať štyri všeobecné ser-

visné služby. Okrem toho ponúka skenovanie čísla DOT, upozornenie na 

vypršanie platnosti pneumatík a prístup k vyhľadaniu zvolania. ITS600 je 

kompatibilný s nástrojom na analýzu opotrebovania behúňa pneumatík 

TBE200EU, ktorý sa predáva samostatne. ITS600, ktorý poskytuje širokú 

škálu funkcií a funkcií súvisiacich s pneumatikami, je vašou ideálnou voľ-

bou na dokončenie TPMS a pneuservisných prác. 

Podporuje okrem iných aj český jazyk. 

 

DIAGNOZA 

& SERVIS                                         

MERAČ PROFILU  
opt. prísl. TPE200EU                      

PNEU PO ZÁRUKE 

& SLEDOVANIE SPÄŤ                               
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MaxiTPMS ITS600  
RDKS/TPMS-Funkcie: 

Aktivuje/spúšťa všetky naprogramované senzory špecifické pre 
vozidlo (originálne aj doplnkové) a naučí ich z vozidlom 

 Kompletný stav diagnostiky TPMS na prvý pohľad 

 Rýchle programovanie senzorov cez OBD pre takmer všetky 
vozidlá 

 Programovanie snímačov AUTEL MX s 99% pokrytím OE 

 Klónovanie senzorov cez OBD 

 4 programovacie režimy pre snímače AUTEL MX; naraz je 
možné naprogramovať až 20 senzorov 

 vrátane bezdrôtového diagnostického rozhrania OBD 
(Bluetooth VCI) 

 Diagnostikuje (čítanie/vymazanie) pamäť porúch TPMS a 
zobrazuje aktuálne údaje/skutočné hodnoty 

 Neobmedzené bezplatné aktualizácie cez WiFi 
 ScanVIN - Načítanie identifikačného čísla vozidla (VIN) z typového štítku/čiarového kódu vozidla 

 AutoVIN - načíta VIN z vozidla a automaticky identifikuje typ vozidla (ak to vozidlo podporuje) 

 Skenovanie ŠPZ 

 Identifikácia čísla náhradného dielu pôvodného snímača pomocou dekódovania VIN 
     Vlastnosti DOT: 

 Rýchle a jednoduché skenovanie čísla DOT 

 Zobrazenie kampaní na stiahnutie pneumatík 

  Poznámka k zastaraniu pneumatík 
Meranie hlbokého opotrebenia dezénu: 

 Presné laserové meranie hĺbky dezénu s AUTEL MaxiTPMS TBE200EU (voliteľné) 

 Komplexná správa o teste: stav TPMS, hĺbka dezénu a doporučenia na opravu 
- AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU SÚ ZADARMO 
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MaxiTPMS ITS600 PRO 
ITS600PRO má všetky funkcie, ktoré má aj ITS600, 

ale okrem toho ponúka aj diagnostiku všetkých riadiacich jednotiek 
 

Regenerácia DPF (filter pevných častíc), kalibrácia LWS (snímač uhla natočenia volantu), inicializá-
cia BMS (štartovacia batéria), učenie škrtiacej klapky, funkcie WFS (imobilizér a kľúč), kódovanie vstre-
kovačov, programovanie OBD TPMS, odvetrávanie bŕzd podporované diagnostikou, kalibrácia zavese-
nie kolies/ odpruženie, nastavenie/korekcia najazdených kilometrov, zmena jazyka systému, nastave-
nie/úprava svetlometov, zmena rozmeru pneumatík (dostupnosť vyššie uvedených špeciálnych funkcií závisí od typu 

vozidla a nie je preto vždy podporovaná) 

AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU PRE ŠTANDARDNÉ FUNKCIE SÚ VŽDY ZADARMO  
AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU PRE FUNKCIE PRO SÚ BEZPLATNÉ NA 1 ROK  
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MaxiTPMS TBE200EU 

 

MaxiTPMS TBE200 je laserový merací prístroj na meranie hlbky dezénu pneumatík, ktorý  poskytuje rýchle a 

presné meranie opotrebovania. Je vybavený 1,65-palcovým dotykovým displejom AMOLED Super Retina, 

ktorý zobrazuje krivky merania v reálnom čase. Dvojité kamery TBE200 umožňujú používateľom dokumento-

vať opotrebovanie a poškodenie pneumatík a skenovať iden-

tifikačné číslo pneumatiky (TIN). Použitie prístroja TBE200EU 

je možné samostatne alebo s ITS600 na zobrazenie a tlač 

podrobných správ TPMS.   

DIAGNOZA 

& SERVIS                                         

MERAČ PROFILU  
opt. prísl. TPE200EU                      

PNEU PO ZÁRUKE 

& SLEDOVANIE SPÄŤ                               

MaxiTPMS TBE200EU  
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MaxiTPMS TBE200EU 

 

Jednoduchšie meranie - skontrolujte hĺbku dezénu pneumatiky v jednom nástroji bez toho, aby ste 
museli počas merania zhodiť koleso.  
Tester hĺbky opotrebovania pneumatiky - Autel MaxiTPMS TBE200 je nielen laserový inšpektor s 
presnosťou merania 0,1mm, ale aj graficky zobrazenými meraniami. Pre technikov a dielne je 
vhodné merať hĺbku dezénu/opotrebenie bez demontáže kolesa . 
Vylepšenie TBE200 s ITS600 – pri použití s ITS600 využíva TBE200 väčšiu obrazovku ITS600 na 
zhromažďovanie informácií o dezéne pneumatík a kombinuje ich s informáciami TPMS ITS 600 na 
vytvorenie komplexných správ o stave vozidla, ktoré poskytujú podrobné informácie, vrátane oboch 
servisných oblastí. Tieto správy je možné vytlačiť a prezentovať alebo uchovávať ako dielenské 
záznamy.  
Analýza stavu pneumatík v reálnom čase – čítačka hĺbky dezénu TBE200 od spoločnosti Autel 
poskytuje analýzu opotrebenia a zobrazuje krivky nameraných údajov v reálnom čase a servisné 
pokyny na svojej 1,65-palcovej dotykovej obrazovke AMOLED Super Retina s vysokým rozlíšením.  
Umožňuje ukladať fotografie opotrebovania a poškodenia pneumatík aj s údajmi o zákazníkoch.  



Käppler - Disky a Pneu           Tel.: +421 47/4397722 
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Jediná priemyselná kombinácia kompletného TPMS s                              Kompletné servisné práce rýchlejšie s TPMS 
rozšírenými servisnými funkciami v 7“ tabletovom prístroji.                        a všetky systémové diagnostiky v jednom   
                                                                                                                    mobile. 
 
 
 
 

OBDII číta & maže kódy chýb 
Detektuje & zobrazenie TPMS systém chýb 
Aktivácia & nahrávanie všetkých senzorov 
 Číta senzor info & stav batérie 
 Senzor pozícia náučná procedúra asistent 
 
 
 Klónovanie cez aktiváciu 
 Klónovanie cez manuálne zadanie 
 Automatické vyhotovenie až do 16 senzorov 
 Klónovanie cez OBD 

4 SENZOR PROGRAMOVACIE MOŽNOSTI 

WWW.TPMS-SENSOR.DE                         WWW.MAXITPMS.COM                               WWW.AUTEL.COM 

TPMS FUNKCIE SERVISNÉ FUNKCIE SYSTÉM DIAGNÓZI 

Číta & maže kódy chýb  
      (Všeobecné & výrobné, blížiace sa a uloženie) 

Kontrolu & TEST ABS, SRS, EPS, DPF skupín 
Filter jemných častí / nútená regenerácia 
  Resetovanie uhla riadenia ( SAS) 
  Olej & servisný reset / baterková registrácia 
  Nastavenie inšpeckcie 1 & 2 servisný interval 
  Otváranie & zatváranie EPB elektr. bŕzd pre servis 
  Číta & maže EPB/ SBC kódy závad 
  Vykonajte monitor O2, palubný monitor, 
     I / M pripravenosť a testovanie komponentov  
 
 

Číta / skúška / mazanie kódov všetkých závad 
Pohon, karoséria, podvozok, kumunikácia 

Auto VIN pre definície rýchleho DTC
Autom. skenovanie všetkých hlavných systémov 
  Priame dáta na testovanie jednotlivých systémov 
  Podporuje všetkych 10 testovacích OBDII  
      režimov, nehybná scéna, rozšírený režim 6,  
      pripravenosť I / M,  
      informácie o vozidle & testy komponentov 
  Grafické / nahrávanie / prehrávanie freeze 
      frame dát 
      * VOC bez DPH 

Najnovší bezdrôtový konektor Bluetooth MaxiVCI 
Mini OBDII prenáša dáta vozidla bezdrôtovo do 
tabletu. 
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QUICK MODE 1 

Aktivácia & Nahrávanie rozpoznaných senzorov 
 Číta senzor ID, teplota & tlak 
 Číta stav batérie 

 
 

 Klónovanie cez aktiváciu 
 Klónovanie cez manuálne zadanie 
 Automatické vyhotovenie až do 16 senzorov 

3 SENZOR PROGRAMOVACIE MOŽNOSTI 

Rovnaké TPMS funkcie ako v Ouick Mode 
 TPMS Status  - zobrazuje systémové chyby 
 Číta & maže chybné kódy 
 Nahrávanie senzorových pozícií  

 
 

 Klónovanie cez aktiváciu 
 Klónovanie cez manuálne zadanie 
 Automatické vyhotovenie až do 16 senzorov 
 Klónovanie cez OBD vyčítanie 

ADVANCED MODE 2 

4 SENZOR PROGRAMOVACIE MOŽNOSTI 

SERVISNÝ MODUS 
 
 
 
                TPMS ZÁKLADNÉ FUNKCIE 
 
 
               ROZŠÍRENÉ FUNKCIE 
 
 
 
 
 

ZOBRAZENIE STATUS  
 
EXCLUSÍVNY TPMS SYSTÉM STATUS 

SET OBSAHUJE 
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QUICK MODE 1 

Aktivácia & Nahrávanie rozpoznaných senzorov 
 Číta senzor ID, teplota & tlak 
 Číta stav batérie 

 
 

 Klónovanie cez aktiváciu 
 Klónovanie cez manuálne zadanie 
 Automatické vyhotovenie až do 16 senzorov 

3 SENZOR PROGRAMOVACIE MOŽNOSTI 

Rovnaké TPMS funkcie ako v Ouick Mode 
 TPMS Status  - zobrazuje systémové chyby 
 Číta & maže chybné kódy 
 Nahrávanie senzorových pozícií  

 
 

 Klónovanie cez aktiváciu 
 Klónovanie cez manuálne zadanie 
 Automatické vyhotovenie až do 16 senzorov 
 Klónovanie cez OBD vyčítanie 

ADVANCED MODE 2 

4 SENZOR PROGRAMOVACIE MOŽNOSTI 

SERVISNÝ MODUS 
 
 
 
                TPMS ZÁKLADNÉ FUNKCIE 
 
 
               ROZŠÍRENÉ FUNKCIE 
 
 
 
 
 

ZOBRAZENIE STATUS  
 
EXCLUSÍVNY TPMS SYSTÉM STATUS 

AMXS433001 
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TPMS V 3 JEDNODUCHÝCH KROKOCH 

1  SENZOR PRESKÚŠAŤ  NÁUČNÉ POKYNY V PRÍSTROJI 2  MX-SENZOR PROGRAMOVAŤ 3 

DIAGNÓZA                         NÁHRADA               POTVRDENIE  

ŠPECIFIKÁCIE PRÍSTROJA 

PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA 0°C bis 50°C 

SKLADOVÁ TEPLOTA -20 bis 70°C 

OBAL Robustný kryt s gumeným obalom 

ROZMERY 215mm x 105mm x 37mm 

NETTO VÁHA 0,39 kg 

 Podporuje okrem iných aj český jazyk. 

ZDARMA AKTUALIZÁCIE 
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MX-Sensor 

Programovateľný TPMS snímač  

 

 Pokrytie vozidiel so sériovými snímačmi 
 

•  Bezdrátové rádiové programovanie 

•  Dlhá životnosť batérie 

•  Montovateľný na všetky disky 

•  Kovový ventil pre rýchlosti nad 210 km/h 

•  Vysoké pokrytie vozidiel 

•  dostupne s kovovým ventil stríeborne a čierne a s gumovym ventilom. 

•  špeciálny patent click 

AMXS433001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMX433002 

AMXS433003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMXS315001 
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                            Monitorovanie tlaku v pneu 

italsensor 

Programovateľný TPMS snímač  

 

 Pokrytie vozidiel so sériovými snímačmi 
 

•  Bezdrátové rádiové programovanie prístroj Ateq VT56, VT57, 

VT47 s otvorenou databázou (napr. ALCAR, VDO, TECH atd.) 

•  Dlhá životnosť batérie 

•  Montovateľný na všetky disky 

•  Kovový ventil pre rýchlosti nad 210 km/h 

•  Vysoké pokrytie vozidiel 

•  dostupne s kovovým ventil stríeborne a čierne a s gumovym 

ventilom. 
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Maxi TPMS PAD 

RDKS senzor Programovací prístroj 

 

 Maxi TPMS PAD výhody: 
 

•  Jednoducho inštalovateľný a ľahko použíteľný softvér                        

umožní jednoduché a rýchle použitie. 

• Samostatné PC app 

• Výber podľa značky, modelu a roku umožní výber  

  správneho senzoru. 

•  Výber aj podľa TPMS OE senzora dielového čísla. 

• PAD vyčíta originálne aj iné senzory a jednoducho  

kopíruje na programovateľné MX senzory. 

• Ideálny aj pre poškodené senzory. 

• PAD vygeneruje automaticky ID-čísla, ktoré sú s  

vozidlom kompatibilné. 

• Senzor ID možné aj manuálne zadať. 

• Napájanie cez USB spojenie k PC, nie sú potrebné  

baterky. 
 

Maxi TPMS PAD  

Štartovacia sada  

 
najekonomickejšie TPMS univerzálne riešenie 
 
Obsahuje: 
1 ks. Maxi TPMS PAD 
            vrát. USB kábel 
4 ks. MX - Senzor 433MHZ 
 
 
Tov.č.: AMTPSK1 

Výp
re

daj

Výp
re

daj  
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TPMS -Sen sor.de  Too l - k i t  

Drücken sie den Drehknopf am Griffende und stellen Sie das 
Werkzeug durch Drehen des Knopfes auf den  
Benötigten Drehmomentwert ein. 

Vyberte si vhodný nástavec, držte ventil s ventilovým  

držiakom v pozícii a dotiahnite šrób opatrne slabou silou. 

Akonáhle hlava račne povolí je požadovaný doťahový  

moment  dosiahnutý. 

TPMS Montážne náradie                                                                   Tov.č.:2066 

 
 
Súprava TPMS náradia je  vyvynutá  pre profesionálnu inštaláciu senzorov  

tlaku vzduchu v pneumatikách špecialne na montáž Uni-sensorov a  

zároveň aj všetky bežné značky. Momentový kľúč má meraciu presnosť  

+ / -4% z nastavenej stupnice  a zodpovedá  hodnotám odporúčaným  ETRTO. 

Sada náradia obsahuje všetko potrebné pre kontrolovanie utiahnutia sily, 

aby nedošlo k poškodeniu snímača a skrutky, zaručí isté šrobové spojenie a utesnenie. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

TPMS sensor.de Tool sada obsahuje: 
 
Automatický momentový kľúč 2-14Nm 

Nástavec 11mm, 

TX25 bit, Hex 3/4/5/6/8/10, 

Ventilový držiak TN 

Kalibračný certifikát 

 

Tlačte otáčaciu hlavu na konci rukoväte a nastavte náradie 

otočením hlavy na požadovanú uťahovú hodnotu. 
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                                 Monitorovací systém tlaku 

Tento doplnkový monitorovací systém tlaku v pneu od CUB informuje vodiča o tlaku a teplote v každej 
pneumatike - v reálnom čase.  
Výhody:  Lampička varuje vodiča - najskôr cez displej, potom tiež akusticky - pri problémoch. 
Ak klesne tlak v pneumatike, vodič môže rýchlo reagovať, predtým než dôjde k nehode , alebo k poško-
deniu vozidla. Okrem jednoznačných bezpečnostných aspektov šetrí RDKS od CUB náklady a pomáha 
chrániť životné prostredie. Ďalším dôležitým aspektom je, že pri pneumatikách, ktoré majú veľa alebo 
málo tlaku dôjde rýchlejšie k opotrebovaniu 
Vlastnosti: 
Z vnútornej strany disku založené snímače, splňajú kritériá OE snímačov 
Rozsah tlaku: 0-9 bar, prehľadný LCD displej veľkosti  5,9x6,0x4,7 cm  
( bez externého napájania)  
Upozorňuje pred:    - vysokým alebo nízskym tlakom v pneu 
                                - vysokou teplotou pneumatík 
Menovitý tlak v pneu a teplotný alarm sú nastaviteľné 
Obsah balenia TPMS kit: 1 LCD-obrazovka, 4 senzory komplet s kovovými ventilmi, 2x baterka AA 
Tov.č.:CRK433001 

TPMS RETROFIT Kit 
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SmartphoneTPMS RETROFIT Kit 

Tento doplnkový monitorovací systém tlaku v pneu od CUB informuje vodiča o tlaku a teplote v každej 
pneumatike - v reálnom čase.  
Vodič bude varovaný pri problémoch akustickým signálom. 
Ak klesne tlak v pneumatike, vodič môže rýchlo reagovať, predtým než dôjde k nehode , alebo k poško-
deniu vozidla. Okrem jednoznačných bezpečnostných aspektov šetrí RDKS od CUB náklady a pomáha 
chrániť životné prostredie. Ďalším dôležitým aspektom je, že pri pneumatikách, ktoré majú veľa alebo 
málo tlaku dôjde rýchlejšie k opotrebovaniu 
Vlastnosti: 
Z vnútornej strany disku založené snímače, splňajú kritériá OE snímačov 
Rozsah tlaku: 0-9 bar,  
Stanovený tlak a alarm teploty nastaviteľný smartphon s androidom 
Upozorňuje pred:    - vysokým alebo nízskym tlakom v pneu 
                                - vysokou teplotou pneumatík 
Menovitý tlak v pneu a teplotný alarm sú nastaviteľné 
Obsah balenia TPMS kit: 1 TPMS  prijímač, 4 senzory komplet s kovovými ventilmi, 1x nabíjací kábel,  
12V Bord USB adapter, Useŕs manuál. 
 
Tov.č.:CRK433002 
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