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ALLT VIKTIGT PÅ EN PLATS



Vi är en specialfirma med 100 % fokus på biltekniska och elektriska lösningar för verkstäder. 
Vi marknadsför därför kvalitetsdata och utrustning från ledande leverantörer. Som kund 
till Elektro Partner kan du vara säker på att ha en professionell samarbetspartner som 
förstår dig som verkstad, och dina kunder. 

Hotline-center

Som kund hos oss får ni tillgång till Skandinaviens 
största hotline-center. Idag är vi ett team på 
20 specialister i bilteknisk felsökning, som 
alltid finns där för att hjälpa er som verkstad 
när ni kört fast – er ”livlina” i vardagen.

Landstäckande kalibrerings- och eftermark-
nadsservice

Vi har specialutbildad personal som kommer 
till er för den årliga servicen, eller när det 
finns behov. Med en produkt från Elektro Partner 
och ett serviceavtal på er utrustning är vi alltid 
på plats och hjälper er när det behövs.

Kurs och vidareutbildning

Elektro Partner genomför lokala temarelaterade 
kurser i de flesta landsdelar. Instruktörens 
diagnoserfarenhet och expertis hjälper er och 
era tekniker till en användarnivå likt en ”expert”.

Fakta om Elektro Partner

Norge
Kontor och lager

Sverige
Kontor och lager

Danmark
Huvudkontor och lager



SPECIAL IDC5 PLATTA

 NÄR KVALITET 
BETYDER NÅGOT

Supersnabb, 
kraftfull och stabil
12” skärm

Endast få diagnosplattor som AXONE Nemo lever upp till ISO-standarden TS16949. 
Den är byggd på en stark magnesiumkonstruktion som gör att dess egenskaper 
passar för dagens verkstadsmiljöer. Den är robust, tålig mot slag och stötar, och är 
helt vattentät.

Med sin överlägsna datakapacitet kan den även hantera alla 5 softwaregrupper 
från TEXA, och man kan även få sin Autodata och AutoFrontal installerad.

• Uppfyller kraven till ISO 13400 DOIP
• Grön TEXA nyckel är inbyggd
• Snabb och användarvänlig
• Enkel uppdatering online
• Fjärrstyrning
• Kombinerar fördelarna med handhållen och PC-baserad diagnos



TEXA IDC5 - Diagnosplattformen med flest möjligheter
Ni får åtkomst till hela fem diagnosgrupper med oändliga möjligheter. 

Den användarvänliga IDC5 menyn hjälper er igenom era dagliga serviceuppgifter, 
komplicerade felsökningar, kodnings- och kalibreringsuppgifter. 

Dessutom får ni tillgång till många nyttiga hjälpapplikationer.

TEXA IDC5 passar till dessa kraftfulla gränssnitt

MarineAgriBikeTruckCar



GASBOX - OPABOX
4-gasmätare Rökgasmätare 
Första klassens emissionsutrustning för bensin- 
och dieselfordon. Flexibla lösningar som gör att 
ni kan placera dem i praktiska vagnar. Välj mellan 
dator eller TEXA:s handhållna diagnosplattform.

 100 % mobilitet   

 • Batteridriven

 • Bluetooth

 • Temp/varvtal via EOBD-kontakt

 • Låga underhållskostnader

 • Driftklar på 1-2 min. GASBOX

 • Driftklar max. 5 min. OPABOX

 • Bra för rullande landsvägtest

 • Användarvänlig

GASMOBILE



ADAS LÖSNING
KALIBRERING AV KAMERA OCH RADAR

ADAS FÖR BILAR 
OCH TUNGA FORDON
Med kalibreringstavlor och specialutrustning 
blir det lekande lätt att justera och kalibrera 
körassistanssystemet som kamera och radar.
ERCCS2
RCCS
EP-RCCT 300



ADAS LÖSNING
KALIBRERING AV KAMERA OCH RADAR

ACS 
SYSTEM

KALIBRERINGSPANELER
AUDI, ALFA ROMEO, FIAT, HONDA, HYUNDAI,
IVECO, INFINITI, JEEP, KIA, MAN, MAZDA, 
MERCEDES, MITSUBISHI, NISSAN, RENAULT, SCANIA, 
SEAT, SKODA, SMART, SUBARU, TOYOTA, VAG, VOLVO.

FÖLJ HELA PROCESSEN 
PÅ DIN SMARTPHONE

REVOLUTIONERANDE LÖSNING 
FÖR ATT DESINFICERA FORDON 
OCH ARBETSPLATSER



Beställ komplett 
testversion

VERKSAMHETSINRIKTAD
Autodatas webbapplikation sätter användaren 
i centrum och är utvecklat för att underlätta 
och stödja verkstadens olika arbetsmoment 
på professionella verkstäder.

Datapaket 1  -  Servicevägledningar
  Underhållsprocedurer
  Tekniska specifikationer

Datapaket 2  - Information om bilsystem och reparationer
  Diagnostik och felsökning

Datapaket Bike -  Tekniska specifikationer
  Servicescheman 
  Diagnostiska felkoder

Online program
Med OE standard



AdBlue

ADBLUE CONTROL KIT   

Pressure  Quality  Quantity

Easy 
Leak

Snabb och enkel
Easy Leak som skickar ut tät 
och koncentrerad rök i ett 
system som snabbt avslöjar 
minsta lilla läckage.

ORIGINALDATA

FÖR ER SOM VILL 
GÅ HELA VÄGEN

Beställ komplett
testversion

Serviceprodukter till AC
Vi kan erbjuda ett brett urval av        
professionell specialutrustning.
Olja, spårmedel, läckagestopp, nitrogen 
regulator, O-ringar, ventiler osv.

Air    Conditioning    &    Refrigeration   Solutions

GYSFLASH
Batteri support- och
laddningsenhet

Felsökning av commonrail
• Kontrollsats för spridare
• Flödesmätare för returmängd
• Blockeringsadaptersats
• Analog högtrycksmätning
• Kontrollsats för lågtryck



DIAGNOSUTRUSTNING
för personbilar och skåpbilar

  Tekniska data (bilar, endast LCV).

  Återställning av servicelampor.

  Avläsning och radering av felkoder.

  Avläsning och live graf-dataparametrar.

  Programmering.

  Aktivering och justering av komponenter.

  Kodning av ECU

  Skriva ut och spara diagnosrapporter.

  Dataloggar.

  Övervakning av batterispänning. 

  Intelligenta systemuppdateringar.

  Intelligent systemidentifiering

  Intelligent skanningssystem - ECU-skanningar.DS
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Diagnosutrustning
för personbilar och skåpbilar

Direktlänk från 
AutoFrontal

SVENSK PROGRAMVARA

Regenerering och återställ-
ning av DPF-system

Komponentanpassning

Serviceåterställning

Kodning av komponenter 
och system

När den används från verkstadens egen dator eller laptop ger DS150E mekanikerna 
tillgång till en komplett diagnoskapacitet. Anslut bara VCI till diagnosuttaget i 
fordonet så kommer den att kommunicera via Bluetooth med den 
DS-diagnosprogramvara som är installerad på din dator.

DoIP Adaptor 
(diagnos över Internetprotokoll)

Täckning:
Volvo 
Jaguar
Land Rover



VIKTIGA BESTÅNDSDELAR I SERVICE OCH REPARATIONER 

• Tusentals service- och reparationsbulletiner 
• Över 160 000 felkoder 
• Hotline-center 
• Snabb identifiering via registreringsnumret 
• Typgodkännandedata

AutoFrontal har utvecklats av ett team som känner till utmaningarna på en verkstad. 
Det som programmet fokuserar på är att ge bilmekanikern användbara verktyg som 
påskyndar reparations- och servicetiderna.

• Länkar till utvalda dataprogram 
• Länkar till utvalda diagnostikprogram 
• Länkar till OE-tillverkare 
• Tabeller 
• Säkerhetsblad

AUTOFRONTAL 
GRATIS I 30 DAGAR 

www.elektropartner.com/30
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