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Cechy szczególne modułu KTS 560 

• Praca na bazie ESI 2.0 

• Wysokiej wydajności Bluetooth klasy 1 do bezprzewodowej łączności z PC 

• USB 2.0 jako interfejs do przewodowej łączności z PC 

• Współpracują z kablami „Easy connect” i innymi adapterami Bosch 

• Udoskonalona technika pomiarowa do wspomagania wykonania diagnozy 

• Zintegrowane interfejsy nowych aut – dostosowane do rozwiązań stosowanych w przyszłości 

• Obsługują nowy interfejs bazujący na Ethernet 

o DoIP = Diagnoza poprzez IP (IP = Internet Protocol) 

• Możliwa równoległa lub jednoczesna diagnostyka: szybka komunikacja między różnymi ECU w tym samym czasie 
poprzez różne kanały komunikacji 

o Spełnia wymagania dla diagnozy OE 

o Pełne wsparcie dla programowania Euro 5/6 PassThru 

• Szybki przegląd systemów 

• Szybki odczyt wartości rzeczywistych 

• Oznaczenie pracy systemu / status fazy komunikacji pokazywany przez                 

- Szersze pasmo pomiaru multimetrem: z 50 kHz do 100 kHz  

Testery usterek  

KTS 960 (zestaw DCU 220 + KTS 560) 
  
KTS 960 – ZESTAW DO DIAGNOSTYKI BEZPRZEWODOWEJ  (DCU 220 GENERACJI 5 + KTS 560) 
Nowe moduły diagnostyczne KTS 560 bazują na aplikacji Bosch ESI[tronic] 2.0. Obsługują nie tylko wszystkie popularne transmisje danych, ale również 

przyszłościowe, oparte na sieci Ethernet. Ponadto istnieje możliwość równoległego obsługiwania kilku interfejsów i w ten sposób wykorzystywania portali 

producentów pojazdów do diagnostyki oraz do reprogramowania według Euro 5/6. 

Podstawowe zalety DCU 220 generacji 5  

• Łatwe przełączanie między tabletem i notebookiem 

• System Windows 10 Pro Professional 64 Bit, pamięć operacyjna 8 GB, mocny procesor Intel® Core(TM) i5-8265U r (4 rdzenie 8 wątków, turbo do 3,9 
GHz), dysk twardy 256 GB SSD pozwalają na szybkie wykonywanie procedur diagnostycznych 

Połączenie dwóch identycznych litowo-jonowych akumulatorów pozwalające znacznie wydłużyć czas pracy, funkcja Hot-Swap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Sugerowana cena katalogowa KTS 960 26.100,- PLN netto 

Nr katalogowy: 0 684 400 612 Zalecane wyposażenie dodatkowe: kabel UNI IV – 1 684 463 539 – Cena 303,50 PLN n/ etto 

Cena nie obejmuje oprogramowania ESI[tronic]. Zamówienie oprogramowania do urządzenia wraz z aktualnymi cenami – patrz: Zamówienie na oprogramowanie 

ESI[tronic] 2.0. 


