HAAL HET
MAXIMALE UIT
UW SNAP-ON
DIAGNOSETESTER
Optimaliseer uw tester met de nieuwste upgrade

WAT IS ER NIEUW

Snap-on® heeft altijd oog voor de behoeften van zijn klanten, gekenmerkt door een eeuw
revolutionaire productontwikkeling, technische reparatieoplossingen en toegewijde ondersteuning
die de auto-service-industrie herhaaldelijk opnieuw hebben gedefinieerd. U kunt erop vertrouwen
dat een Snap-on tester altijd klaar staat om klanten te bedienen met een ongeëvenaarde breedte
en diepte in het algemeen en dekking voor autoschadeherstel. Snap-on staat al meer dan 35 jaar
“aan” om klanten te voorzien van geavanceerde, innovatieve diagnostische oplossingen.
WAT IS ER NIEUW IN 22.4 GEBRUIKERSINTERFACE:
• Nieuw Diagnose Health Check Rapport
- Dit vereenvoudigde rapport helpt garages om hun
klanten de problemen met het voertuig te laten zien
voordat het binnenkwam - en welk werk is voltooid.
Het neemt de pre- en post-scan en zet het in een
rapport zonder garage jargon, zodat het ook voor de
klant begrijpelijk is.
• Aangepaste data lijst
- Aangepaste datalijsten zijn nu beschikbaar bij
alle fabrikanten, zodat u gegevensparameters kunt
selecteren die zich in verschillende gegevensgroepen
bevinden.

Nieuw Diagnose Health Check Rapport

DE MEEST ULTIEME FUNCTIES
VOOR UW WERK MOET U ELKE KEER DAT U EEN REPARATIE UITVOERT ALLE ANTWOORDEN HEBBEN. DAT BETEKENT
DAT U HET JUISTE DIAGNOSEPLATFORM NODIG HEEFT DAT VOORTDUREND WORDT BIJGEWERKT MET DE MEEST
NAUWKEURIGE EN ACTUELE INFORMATIE, ZODAT U BIJ ELKE OPTIE DE JUISTE BESLISSINGEN KUNT NEMEN.

Intelligente diagnose*

Security Link™

Nieuwe en uitgebreide dekking

Filtert een immense database van
gegevens om u te leiden naar de
antwoorden die u nodig heeft, waardoor
u tijd bespaart bij het oplossen van
problemen en meer zekerheid heeft bij
elke reparatie. Voor de Triton-D8™ en
Apollo-D9™.

Krijg vanuit uw diagnose-tester rechtstreeks
toegang tot OEM-gatewaymodules. Beheer
meerdere OEM-accounts voor toegang
tot het voertuignetwerk. Via een veilige
verbinding tussen de OEM webserver en het
voertuig krijg je toegang tot o.a. FCA (Fiat
Chrysler Automobiles) uit 2017 en nieuwer
voor volledige diagnose toegang.

Marktleidende dekking en testen, inclusief
modeljaarupdates, ADAS-dekking,
begeleide componenttestdekking en
geavanceerde functionele tests. Plus
volledige codescans en het wissen van alle
codes.

* Alleen als de tester een geldige licentie, huidige software heeft
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WAT IS ER NIEUW IN 22.4 CTM (COMPONENT TEST METER)
• Meer dan 50.000 nieuwe componenten tests toegevoegd.
Snap-on’s continu groeiende component test dekking
betekent dat u alles heeft wat nodig is om de fout te
diagnosticeren en de onderliggende oorzaak te achterhalen.
• 43 Nieuwe modellen / motor varianten toegevoegd begeleide
componenten tests voor: (nu in totaal 1.495 varianten)
- Audi®, BMW®, Citroën®, Mercedes-Benz®, Mitsubishi®,
Opel®, Peugeot®, Renault®, Toyota® & Volkswagen®
• 6 Bijgewerkte modellen / motor varianten begeleide
componenten tests voor:
- BMW®, Renault®, & Volkswagen®

nieuwe C4 2013 - 2022 2.0L T-DIESEL = AHX Diesel

• 1 Nieuwe technische trainingsles in deze release is: (nu in
totaal 69 lessen)
- 10 minuten vacuüm magneetventiel les
- Systeem werking
- Overzichtsschema
- Visuele inspectie
- Golfvormanalyse – met voorbeelden
- Gedetailleerde digitale afbeeldingen
• Zeer uitgebreide US CTM database met daarin 29
verschillende US, Aziatische en Europese voertuigen.
10 minuten vacuüm magneetventiel les

VOOR IN DE WERKPLAATS
Voertuigsysteemrapporten*

SureTrack™*

Snap-on® Cloud*

Voertuigsysteemrapporten en Advanced
Driver Assistance Systems (ADAS) herkalibratierapporten - worden automatisch
verzonden naar uw Snap-on Cloudaccount (indien van toepassing) om af te
drukken, op te slaan of te delen met de
klant via e-mail of sms voor snellere goedkeuringen van reparaties en betalingen.

De meest uitgebreide bron van vakkennis
in de branche voor professionele technici.
Een enorme database met geverifieerde
opgeloste storingen en vervangen
onderdelen, verzameld uit miljoenen
wereldwijde werkorders en succesvolle
reparaties.

Archiveer, raadpleeg, vind
en communiceer rapporten,
afbeeldingen en meer naar
klanten, collega’s en
verzekeringsmaatschappijen.
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WAT IS ER NIEUW IN 22.4 VCS (VOERTUIG COMMUNICATIE SOFTWARE)
• 2022 Modeljaar update met nieuwe modellen en
systemen voor 20 merken:
- Alfa®, Audi®, Dacia®, Fiat®, Hyundai®, Kia®, Lancia®,
Land Rover®, Lexus®, Mazda®, MG®, Nissan®,
Renault®, Seat®, Škoda®, Smart®, Subaru®, Toyota®,
Volkswagen®& Volvo®

• Peugeot – 5008 radar voor dynamische kalibratie
• Ford – Kuga 2016>, Galaxy en C-Max Cruise control
module met uitlijn functies
• Jaguar – Alle betrokken modellen – voertuignetwerk
(voertuigreset vereist wanneer een netwerkfout het
voertuig uitschakelt)

• Volledige voertuig codescan en het wissen van alle codes • Land Rover - 2.0L I4 Diesel Range Rover en Range
voor modeljaar 2022 bijgewerkt
Rover Sport 2015> Controle dieseluitlaatvloeistof niveau
- Het maakt niet uit aan welk voertuig u heeft
• Mercedes – CLA 2019> DPF-regeneratie en EQC
aangesloten, u kunt altijd een codescan uitvoeren op
2019> accu managementsysteem 1-2
alle modellen tot 2022, zodat u een compleet overzicht
• Volvo – Alle betrokken modellen 2012 – 2016
krijgt van de huidige staat van het voertuig. En wis
resetten van de adapties. XC40 2018> NOxdaarna alle codes met één druk op de knop.
reductiesysteem
• 5 Hybride en EV modellen toegevoegd waaronder de:
• Wereldwijde database. Ook de US, US Import en
- BMW 3 Series F30, Hyundai Ionic 5, Kia EV6,
Australische database is verder uitgebreid (LET-OP deze
Mini F56 BEV, Volvo C40
software is in het Engels en de dekking kan afwijken ten
• Meer ADAS dekking voor 11 merken waaronder:
opzichte van modellen geleverd voor de Europese markt)
- Ford Focus - vanaf 2014, beeldverwerkingsmodule,
- GM & Cadillac 2022 Modeljaar update
uitlijnen en zelftest
- Lincoln 2017 en nieuwer Lincoln Continental Vehicle
- Honda Jazz eHEV, camera uitlijnen en calibreren
Dynamics Control Module
- Land Rover Defender, beeldverwerking camera- Jeep 2014 en nieuwer Jeep Cherokee 3.0l Diesel SCRkalibratie
ondersteuning
• AFL - Nieuwe motoren en systemen toegevoegd aan
- Jeep 2021 Grand Cherokee L heeft speciale functies
de Fiat Doblo 2014> en de Guiletta 2008> inclusief
toegevoegd
een breed scala aan service-items.
- RAM 2015 en nieuwer RAM 1500 3.0l Diesel SCR• VAG - Nieuwe speciale functies voor de
ondersteuning
distributiekettingrek en breedbandsensortests
- RAM 2019 en nieuwere pick-ups - Driver Assist• BMW – 3-serie 2011 – 2018 accumanagementsysteemmodule - Forward Radar Calibration
systeem en elektromotor-elektronica toegevoegd.
toegevoegd

Kia EV6 Systeem tests

XC40 2018 Speciale functies
Deze App bevat verschillende handige tools zoals:
• VE-MAF calculator
• P-code convertor
• Long Coding Tool
• Eenheden convertor
• LED Binning Code Scanner
*Alleen verkrijgbaar in de Apple Store
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2022 MODELJAAR

UPDATE

2022 VOLLEDIGE VOERTUIG CODESCAN EN

HET WISSEN VAN ALLE CODES

HET IS UITEINDELIJK DE INHOUD DIE TELT

ALFA ROMEO

2022

2022

• Nieuwe ELTRAC Telecheck toegevoegd voor de
- 147, 159, Brera, GT(937) & Bravo
• Nieuwe Motor (940.B2.000) toegevoegd voor de Giulietta
2008> inclusief een brede range service-functies met codes,
data & speciale functies
- Knock Counter Reset, Over Boost Counter Reset,
Zelfgeleerde Functies Reset, Nulstelling Van Zelf
Aanpassingen Parameters, Olieverversing Indicator Reset
& Prestatiebeperking Deactivering

FIAT

2022

2022

• 5 Nieuwe motorvarianten toegevoegd voor de Doblo 1.6D
Multijet 2014> inclusief een brede range service-functies
met codes, data en speciale functies
- Knock Counter Reset, Over Boost Counter Reset,
Zelfgeleerde Functies Reset, Nulstelling Van Zelf
Aanpassingen Parameters, Olieverversing Licht Reset,
Prestatiebeperking Deactivering

FORD

2022

AUDI
• Nieuwe speciale functies toegevoegd
- Distributiekettingrek Reset Functie
- Breedbandsensor (Lambda-sensortest)
- Accuregistratieprocedure geïmplementeerd

BMW
• Nieuwe systemen toegevoegd
- Demper-satelliet - X6 E71 met codes, data, actuator &
speciale functies
- Elektromotorbesturingen, accumanagementsysteem en
elektrische elektromotor-elektronica - 3 Serie F30 met
codes & data
• Nieuwe speciale functies toegevoegd
- Elektronische parkeerrem – 7 Serie G11/G12
- Elektronische parkeerrem – 7-serie E65/E66,
stuurhoekkalibratie
- Tussenbak – X1 E84, regeleenheid vervangen
- Registreer nieuwe accu - i-Series i01

2022

CITROËN/DS

• Nieuwe systemen toegevoegd
- DS4 - Handsfree-eenheid, dot-matrix bedieningspaneel
met elektrische sleutellezer
- DS5 - Dieseladditief, ruitenwissers, bedieningselementen
op stuur, elektronische sleutellezer, bestuurder van stoelgeheugeneenheid, stoelvibrators, klokken
- Space Tourer - Additiefpomp voor dieselbrandstof, ECU
met elektrische bediening automatische versnellingsbak,
conversie-eenheid voor carrosserie
- Boxer - Parkeerhulp, aanhangermodule
- Berlingo - Regen- en helderheidssensor

2022

DACIA

FIAT

2022

2022

• Nieuwe ELTRAC Telecheck toegevoegd voor de
- Ducato, Idea, Panda 169, Palio, Siena, Albea, Stilo & Strada

ALFA ROMEO – HYUNDAI

• Nieuwe systemen toegevoegd
- Beeldverwerkingsmodule B voor de Ford Focus 2014 2018 met o.a. Zelftest
• Nieuwe speciale functies toegevoegd
- Cruise control-module op de Galaxy, C-Max & Kuga met
uitlijning van de modulesensor
- Beeldverwerkingsmodule A op de Focus & C-Max
• Aanvullende speciale functies voor de C-Max 2015 - 2019
- Motor- en BCM-functies voor de C-Max 1.0L /1.5L /1.6L
Benzine en 1.5L / 2.0L Diesel met hoge en lage druk
brandstofsysteem reset geleerde waarden, EGR reset
geleerde waarden
- Airbag Control Module (RCM) met Crash Data Reset
- Accessory Protocol Interface Module (APIM) met tests
- Deurmodules met raaminitialisatie
- Kalibratie koplampregelmodule (HCM)
- Verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC)
- Module voor afstandsdetectie aan de voorkant
- Instrumentenpaneel (IPC) met kilometertellerconfiguratie

HONDA
• Nieuwe speciale functies toegevoegd
- Parkeersensor initialisatie voor de CR-Z & CR-V
- Startonderbreker, sleutelloze toegang & één druk op de
knop voor de CR-V & Accord
- Monoculaire camera driver support systeem voor de Jazz e
HEV 2020> met o.a. camera positionering
• 2020 op Honda Jazz eHEV monoculaire camerakalibratie

HYUNDAI

2022

• Nieuw EV Model Ionic 5 met uitgebreide dekking inclusief;
- Accumanagementsysteem, ABS, Airbag, Auto flush
deurkrukbediening, Auto AC, Audio video navigatie,
Body control module, Cluster module, E-call, EPS, vooren achtercamera, geïntegreerde laadunit, geïntegreerde
centrale bediening, RADAR, TPMS, draadloze oplader,
motorbesturingseenheid, shift-by-wire-besturing,
voertuiglaadmanager, ADAS, voertuigbesturingssysteem,
multifunctionele schakelaar
• Nieuw model Staria met uitgebreide dekking inclusief;
- Motor 2.2D, transmissie, ABS, Airbag, auto AC, ADAS,
clustermodule, elektronische shifter, 4WD, camera voor/
achter, SCR, comfortsystemen, TPMS
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NIEUWE

FUNCTIES
2022

HYUNDAI

• Nieuwe systemen toegevoegd
- Elektronisch sperdifferentieel, elektronische geluidsgenerator, head-updisplay, achteruitrijomgevingswaarschuwing
• Nieuwe systemen toegevoegd voor de KONA inclusief
- Frontradar, accumanagementsysteem met SOC-kalibratie,
hybride elektrische regeleenheid, motorregeleenheid en
startonderbreker

• Nieuwe Park Assist-module toegevoegd
• Nieuwe speciale functies toegevoegd
- Antiblokkeerremmen voor de Range Rover met
stuurhoekkalibratie
- Kalibratie luchtvering voor de Range Rover Sport
- Motor 2.0L I4 Diesel voor de Range Rover en Range Rover
2022
Sport 2015> vloeistofpeilcontrole
- Beeldverwerking voor de Defender met camera-kalibratie

IVECO

•

voor de NX350h en NX450h met codes, data, actuator- en
speciale functies
- Motor, ABS, AC, adaptieve variabele, rembekrachtiger,
dodehoekbewaking, carrosserie, ophanging,
stuurhoeksensor, telematica, slimme sleuteltoegang,
stroombronbediening, schuifdak, spiegelmodules, melding
van nabijheid van voertuig
2022
• Nieuwe systemen toegevoegd voor de LC500, LC500H,
LS500 & LS500H
- Stroomintegratie 1,2,3
- Ondersteuning voor rijcomputers
- Elektrische vermogensregeling

JAGUAR
• Nieuwe systemen toegevoegd
- Adaptieve dempingsmodule voor de XJ 2010-2012 met
codes, data, tests en kalibratie
• Nieuwe speciale functies toegevoegd
- Motormanagement voor de XF 3.0L Diesel.
- Voertuignetwerk - voertuigreset vereist wanneer een
netwerkfout het voertuig uitschakelt voor de E-Pace,
F-Pace, F-Type, I-Pace, XE, XF, XJ
- Body control module voor de XF met accu reset

MAZDA

2022

2022

2022

MERCEDES
• Nieuwe systemen toegevoegd met codes, data, tests en
speciale functies
- Luchtvering voor de GLC 253 met kalibratie
- Deurbedieningsmodule voor de GLC 253
- Transmissie voor de Sprinter 910 met inleer functies
- Accu managementsysteem 1-2 voor EQC 2019>
• Nieuwe speciale functies toegevoegd
- DPF-regeneratie - C-klasse, A-klasse, B-klasse, CLA-klasse
- Reset geleerde waarden voor AdBlue-doseer-/doseerklep,
Nox-sensor en AdBlue-pomp – C-klasse, A-klasse,
B-klasse, CLA-klasse
- Vervanging van temperatuursensor, AdBlue-doseerklep,
SCR-omvormerklep - E-klasse, S-klasse, CLS-klasse
opnieuw leren
- NOx-sensoren – E-klasse, S-klasse, CLS-klasse
- Resetten waarschuwingsbericht SCR AdBlue – E-klasse,
S-klasse, CLS-klasse
- Frond radar kalibratie - X klasse 470
- Actieve remassistent / distronic afdraaiproefrit - Vito 447

2022

• Nieuwe ELTRAC Telecheck toegevoegd voor de
- Delta, Delta 08 & Ypsilon (843)
• Nieuwe systemen toegevoegd voor de Delta inclusief
• - Valeo Semi-automatische parkeercontrole-eenheid
- Automatische Verlichting Gasontladingskoplampen
- Magneti Marelli-ophangingen
- Marelli Radio-navigator
- Parkeercontrole-eenheid
• Nieuwe systemen toegevoegd voor de Ypsilon 2011>
- BCM & Motor noodstart met codekaart

HYUNDAI – MERCEDES

2022

• Nieuw model Mazda 2 Hybrid met uitgebreide dekking met
codes, data, actuator- en speciale functies
- Aandrijflijn, anti blokkeer remmen, elektrische parkeerrem,
airbag, TPMS, voorradar, navigatie systeem, lichaam,
cruise control, hoofdschakelaarmodule, HV-accu, hybride
besturing
• Nieuwe functionele test voor de Mazda 6 Blind Spot
monitoring
• BSM gericht met Doppler-generator

• 2 Nieuwe modellen toegevoegd met uitgebreide dekking de
EV6 en Sportage NQ5 1.6D, 2.2D & 1.6 T-GDI
- Accumanagementsysteem, ABS, Airbag, Autoflush-deur,
Auto AC, Body control-module, clustermodule, e-call,
motor, EPS, voor-/achteruitrijcamera, geïntegreerd opladen
& centrale controle-eenheid, TPMS, draadloze oplader,
motor regeleenheid, Powerline-communicatiemodule, Shift
by Wire-regeleenheid, voertuiglaad-managementsysteem,
elektrisch bedienbare stoelmodules, elektronische
schakelpook, elektrisch bedienbare achterklep, transmissie

LANCIA

2022

2022
2022
20
2 Nieuwe modellen toegevoegd met uitgebreide dekking 22

LEXUS

• Aanvullende dekking voor de Daily inclusief:
- Transmissie, airconditioning, extra verlichting,
Infotainmentsysteem, RADAR, Lane Departure Warningsysteem, motor, handmatige service-interval reset

KIA

2022

LAND ROVER
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UPDATE

2022 VOLLEDIGE VOERTUIG CODESCAN EN

HET WISSEN VAN ALLE CODES

HET IS UITEINDELIJK DE INHOUD DIE TELT

MG

2021

2022

OPEL

• Aanvullende dekking voor de MG5 EV en MG HS PHEV
- Boordlader – ZS EV, HS PHEV
- Besturingseenheid oplader – MG5 EV
- Electric Vehicle Communication Controller (EVCC),
detectieradar vooraan, elektronische stuurkolom,
Accumanagementsysteem, tractiecontrole - MG5 EV
- Celbewakingsmodule, Geïntegreerde startcontrole,
Aanboordlader - HS PHEV
• Nieuwe speciale functies toegevoegd voor de HS PHEV
- Motor - GPF-leerwaarde resetten, GPF-back-upwaarde
leren, GPF-druksensor resetten aangepaste waarde, GPF
As-gegevens resetten (waarden instellen in ECM), GPFaanpassingsreset (Geforceerde Regeneratie)
- Antiblokkeerremmen vervangen
- Rondbeeldmonitor
- Kalibratie van de cameramodule aan de voorkant
- Gateway, schrijf batterij-ID
- Hybride regelmodule
- Geïntegreerde startcontrole

• Nieuwe speciale functies toegevoegd
- Programmeren van toetsen – Cascada, Karl, Viva

MINI

SEAT

• Nieuw model toegevoegd met uitgebreide dekking – Mini
F56 BEV 2018 - 2022
- Motor, transmissie, ABS, Airbag, TPMS, Body Domain
Controller, cameragebaseerde ondersteuning, controller,
elektrische motorbedieningen, tussenbak, centrale
gatewaymodule, instrumentenpaneel en resetten van
onderhoudsintervallen

• Nieuwe speciale functies toegevoegd
• - Distributiekettingrek Reset Functie
- Breedbandsensor (Lambda-sensortest)
- Accuregistratieprocedure geïmplementeerd
• Nieuwe tests en speciale functies toegevoegd voor de Leon
en ander modellen met de BWA motor

• Nieuwe speciale functies voor de motor – Outlander PHEV
- Bypass magneetklep uit, magneetventiel ontluchting uit,
afsluitklep solenoïde uit, motorrelais brandstofvulklep
• Aanvullende speciale functies toegevoegd aan Meter
(Instrument Cluster) – Outlander, ASX, L200, Mirage
- Testzoemer, testverlichting, testindicator, LCD, aanwijzer
richtingaanwijzer geluid aanpassen

NISSAN

• Nieuwe systemen toegevoegd
- 208 - Touchscreen, hulp op afstand van voertuigen
- 5008 - Radar voor dynamische kalibratie
- 3008 - Airco-compressor, hulpaccu, automatische
versnellingsbakselectie elektrische koelvloeistofverwarming,
elektromotormanagement, supervisor elektrische aandrijflijn
- 4008, 5008 - Statuseenheid acculading

RENAULT

2022

• Nieuw model - Qashqai J12 met de volgende nieuwe
systemen
- Motor met reset procedures
- Versnellingsbak
- ABS met kalibratie van stuurhoeksensor

OPEL
• Nieuwe systemen toegevoegd
• - Videoverwerkingsmodule - Ampera-E, Grandland X
- Stuurbekrachtigingsmodule – Ampera-E
- Stuurkolomslot bedieningsmodule -Ampera-E
- Stuurhoeksensor - Mokka
- Elektrische stuurbekrachtiging - Mokka
- HVAC-bedieningen - Insignia-B

2022

2022

• Nieuwe electromotor toegevoegd voor de Zoe 5AQ

ŠKODA

MITSUBISHI

2022

PEUGEOT

2022

2022

• Nieuwe speciale functies toegevoegd
• - Distributiekettingrek Reset Functie
- Breedbandsensor (Lambda-sensortest)
- Accuregistratieprocedure geïmplementeerd
• Nieuwe motor toegevoegd:
- Octavia - G234DLBA 2017>

SMART

2022

SUBARU

2022

2022

SUZUKI
• Nieuwe systemen toegevoegd voor de Ignis
- Dubbele camera remondersteuning stereo richten,
afstellen en verwijderen afstelgegevens
• Nieuwe speciale functies toegevoegd
- Dubbele remsensor, milligolf-radarremondersteuning - Swift
- ESP inschakelen en uitschakelen voor diagnostische
doeleinden - Swift, Ignis, Vitara, Jimny, SX-4 S-Cross,
Celerio, Balenio, Alto

MG – SUZUKI
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TOYOTA

2022

2022

• Nieuwe modellen met uitgebreide dekking – Aygo X, Yaris
Cross, Yaris Cross HV
- Transmissie, ABS, Airbag, AC, carrosserie, centrale
gateway, ontruimingswaarschuwing, elektrische
motorstuurbekrachtiging, radarsensor voor,
herkenningscamera vooraan, startonderbreker,
instrumentenpaneel, rijstrookcontrole, navigatiesysteem,
power-integratie pre-botsing, verkeersbordassistent
stuurhoeksensor, smart key toegang, stop start
• Nieuwe systemen toegevoegd
- Vermogensintegratie 1 & 2 - Gr Yaris, Yaris cross Hyrbrid,
Yaris Cross, Yaris, Yaris Hybrid

VOLKSWAGEN

2022

• Nieuw model Taigo toegevoegd met 24 systemen met codes,
data, actuator- en functionele test
• Nieuwe speciale functies toegevoegd
- Distributiekettingrek Reset Functie
- Breedbandsensor (Lambda-sensortest)
- Accuregistratieprocedure geïmplementeerd
• Nieuwe motoren toegevoegd:
- UP - DAFA 2011>2019
- Jetta - CRJA 2012>2014
- E-Golf - EBSA 2017>2019
- Crafter - DAVA 2016>2019
- Tiguan - DGVA 2017>2019
• Nieuwe speciale functies toegevoegd voor de Golf CXXB motor

TOYOTA – VOLVO

VOLVO

2022

2022

• Electrische Volvo C40 toegevoegd met uitgebreide dekking
en codes, data, actuator- en functionele test
• Airbag, Accessoire Gateway Unit, Active Safety Domain
Module, Accu-backup-sirene, Accu-energieregelmodule,
Accubewakingssensor, Rembedieningsmodule 2,
Centrale Elektronische Module, Middenconsoledisplay,
Klimaatregelmodule, Exterieurgeluidsmodule,
Bestuurdersinformatie Module, elektronische
schakelmodule, vooruitkijkende camera, vooruitkijkende
radar, koplampbedieningsmodule, infotainmenthoofdeenheid, interieurbewegingssensor, omvormer
hoogspanning vanaf as, middenspanningsaccurijmodule,
ingebouwde laadmodule, overheadconsole,
parkeerhulpconsole , elektrisch bediende achterklep,
stuurbekrachtigingsmodule, oprolmodule links, oprolmodule
rechts, onderhoudsinterval resetten, zijobjectdetectie,
stuurhoeksensor, transmissieactuatorbedieningsmodule,
telematica- en connectiviteitsantennemodule,
voertuigcomputer, voertuiggatewaymodule, breed Angle
Vision-module, draadloze telefoonoplader
• Nieuwe motor met codes, data, tests en speciale functies
voor de XC40 hybrid
• Nieuwe speciale functies toegevoegd
- Motor – Resetten van de adapties voor alle modellen
2012 - 2016
- Nox-reductie – Aanpassingswaarden resetten voor de
XC40
Diesel 2018>
Alle informatie in deze folder is actueel ten tijde van drukken.
Model- en specifieke informatie kan wijzigen. Alle voorbeelden
zijn voor illustratie doeleinden en er kunnen verschillen zijn per
model en motortype. Raadpleeg de 22.4 Interactieve Applicatie
Gids voor meer informatie, bekijk deze op onze website http://
snap-on.eu/software

INTERACTIEVE VOERTUIG APPLICATIE GIDS:

Scan de code en
bekijk onze compleet
vernieuwde Interactieve
Applicatie Gids op
onze website voor meer
gedetailleerde informatie
van wat erbij is gekomen en
de totale dekking van
de software.

Scan of ga naar:
https://eu.snaponcoverage.com/
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