
Kontrola dezénu pneumatik 
 
Pomocí volitelného měřiče hloubky dezénu pneumatik lze 
provést přístrojem Autodiagnos Tire kompletní kontrolu TPMS 
senzorů, ale i pneumatik při běžném servisu. Opotřebované 
nebo poškozené pneumatiky mohou být tak identifikovány 
jediným pohybem. 
 
 
Nejlépe zajištěná podpora 
 
Stejně jako u všech produktů Continental se i u řady 
 diagnostických přístrojů pneumatik Autodiagnos Tire můžete 
spolehnout nejenom na kvalitu, ale také na komplexní pro-
duktovou podporu: V případě nouze nás můžete kontaktovat 
e-mailem nebo telefonicky, abychom mohli okamžitě zahájit 
pomoc na dálku. A v případě potřeby delší doby opravy od  
nás samozřejmě obdržíte k zapůjčení zdarma diagnostický 
přístroj. Nejlepší zpráva je: Že místo jednoleté záruky jako 
 obvykle, získáte na každý náš pneuservisní diagnostický 
přístroj dvouletou záruku!

Proč je řada diagnostických  
přístrojů Autodiagnos  
Tire tak dobrá?
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Continental Aftermarket & Services GmbH

Sodener Straße 9

65824 Schwalbach

Germany

T. +49 69 7603-0

info@continental-aftermarket.com

www.continental-aftermarket.com

Zákonné oznámení

Informace v této publikaci obsahují pouze obecné 

technické popisky případně vlastnosti výkonu, 

jejichž skutečná použitelnost v praxi u konkrétního 

případu může záviset na mnoha dalších faktorech. 

Tyto informace nejsou žádnou zárukou kvality ani  

trvanlivosti. Požadované vlastnosti výkonu jsou  

závazné pouze tehdy, když jsou výslovně dohod-

nuty při uzavření smlouvy. Vyhrazujeme si právo 

upravit způsob dodání a právo na technické změny.

Diagnostiké přístroje  
Autodiagnos Tire
Rychlý servis TPMS a snadná správa pneumatik s novými přístroji  
pro pneuservisy od Continentalu.

S novými přístroji pro servis pneumatik od  
společnosti Continental bude sezóna výměn 
 pneumatik pro vás jednodušší, ale především  
bez stresu. Zde se dozvíte proč:

Technická špička 
 
Tři inovativní servisní přístroje podporují WLAN  
a lze s nimi samostatně pracovat přímo na vozidle. 
Prostřednictvím dotykové obrazovky jsou mecha-
nici pohodlně vedeni prostřednictvím automatizo-
vaných postupů. Aby software byl vždy v aktuálním 
stavu je zajištěna podpora pravidelných aktualizací, 
a to bez nutnosti připojení k počítači. 
 
 
Všechna data jsou okamžitě po ruce 
 
Do servisních přístrojů lze data ze senzorů TPMS 
 ukládat, exportovat je nebo je vytisknout. Kromě 
toho může uživatel vyhledávat údaje podle značky 
vozidla, modelu vozidla, roku výroby, ale i podle 
 jména zákazníka. Databáze obsahuje údaje 100 % 
všech OE senzorů, všech běžných aftermarketo-
vých senzorů a zahrnuje také údaje ve 100 % 
všech osobních evropských automobilů, které jsou 
 senzory TPMS vybaveny. Aktivaci, programování  
a přihlašovací postupy lze pomocí přístrojů 
 Autodiagnos Tire provést během několika sekund.

www.continental-aftermarket.com/autodiagnos-tire



 

Kompaktní univerzální přístroj, který je vhodným řešením pro menší servisy.  
Díky 3,5" dotykovému displeji a intuitivnímu uživatelskému rozhraní se přístroj 
ovládá stejně snadno jako chytrý telefon – a přitom nabízí všechny důležité 
funkce TPMS pro osobní automobily.

Výhody: 
 
>  Výběr senzorů a komplexní přihlašovací postupy podle značky,  

modelu a roku výroby
>  Zobrazení všech údajů ze senzorů: ID, tlak v pneumatikách, teploty pneumatik, 

frekvence a stav baterie

   Autodiagnos Tire 100    

Autodiagnos Tire 200 je novým referenčním přístrojem pro osobní 
automobily a ideálním společníkem pro větší servisy. Pohodlnější 
používání díky 5" obrazovce během mnoha pracovních úkonů.  

Další funkce nad rámec Autodiagnos Tire 100: 
 
>  Integrované přihlašovací údaje do systému AutoAuth pro vozidla 

se Secure Gateway
>  ID shoda s uloženými informacemi o senzorech ve vozidle během 

řešení problémů

   Autodiagnos Tire 200     

Autodiagnos Tire 300 je komplexní řešení pro servis TPMS a správu pneumatik a 
dokáže vše, co Autodiagnos Tire 100 a Autodiagnos Tire 200 – a ještě více. 

Nabízí další funkce, které jsou spojené s nejvyššími nároky během správy 
 vozového parku a pneumatik pro osobní a užitková vozidla. Velký 8" dotykový 
displej navíc zajišťuje mimořádný uživatelský komfort. 

Další funkce nad rámec Autodiagnos Tire 200: 
 
> Ukládání dat o sadách pneumatik v údajích o zákazníkovi 
> Integrovaný modul RF-ID pro identifikaci pneumatik 
>  Funkce fotoaparátu pro pořizování snímků pro dokumentační účely

   Autodiagnos Tire 300     

Které přístroj je vhodný pro můj servis? 
Autodiagnos Tire jsou dokonalým všestranným pomocníkem během výměny pneumatik. 
Ale není servis jako servis – a proto existuje vhodný model přístroje pro každý typ servisu.

Proč složitě, když to může  
jít jednoduše? 

S řadou přístrojů Autodiagnos může být výměna pneumatik  
v budoucnu opravdu hračkou. 

Od července 2022 musejí být všechna nově 
 homologovaná užitková vozidla ze zákona vybavena 
systémem TPMS*. To znamená, že i provozovatelé 
 vozových parků a servisy nákladních vozidel se budou 
nutně potřebovat vybavit vhodným přístrojem.

*TPMS povinné pro nově homologovaná užitková vozidla od 6.7.2022, pro všechny užitková vozidla od 6.7.2024

Vzhledem k velkému množství různých TPMS senzorů  
na trhu může být i samotná jejich kontrola komplikovaná, 
a to zejména během náročného období sezónních výměn 
pneumatik. Ale nemusí to tak být. Protože s novými ser-
visními přístroji TPMS od společnosti Continental může být 
výměna a správa pneumatik jednodušší než kdy předtím.

Hardware

Autodiagnos Tire 100 Autodiagnos Tire 200 Autodiagnos Tire 300

Obrazovka 3,5“ (8,5 cm) 5“ (12,7 cm) 8“ (20,3 cm) 

OBD II modul Externí Integrováno Integrováno

Kamera 

Modul RF-ID

Obecné funkce

Autodiagnos Tire 100 Autodiagnos Tire 200 Autodiagnos Tire 300

Správa dat Prostřednictvím SW v PC V přístroji V přístroji

E-Mail 

WLAN aktualizace

Registrace přístroje Prostřednictvím SW v PC V přístroji V přístroji

Shoda ID

Jazykové verze 22+ 22+ 22+ 

Pokrytí užitkových vozidel     

Secure Gateway

  Integrováno 

  Není integrováno

Funkce TPMS

Autodiagnos Tire 100 Autodiagnos Tire 200 Autodiagnos Tire 300

Více než 20  
univerzálních senzorů  

Všechna data o TPMS  
v přehledu  

Údaje o zákaznících  
v přehledu  

Senzory a servisní sady:
Čísla dílů a obrázky  (kromě obrázků)  

Skladování sad pneumatik
v údajích o zákaznících  

Další informace o přístrojích Autodiagnos Tire od společnosti Continental najdete na stránce 
www.continental-aftermarket.com/autodiagnos-tire


