
GÄLLER TILL 2018-12-31 

Samtliga priser är ex. moms och frakt.

www.actia.nu



2 Frågor och försäljning 0771-47 47 00 Frågor och försäljning 0771-47 47 00 3

NT 644 PRO 

En enklare typ av diagnos som visar felkoder i 
klartext på tydlig 4,3” display. Enkel navigering 
gör det snabbt och enkelt att hitta vad du 
behöver. Tillgång till de flesta typer av moduler 
för bästa resultat. Perfekt att ha som extra 
diagnos för att snabbt nollställa felkoder eller  
ta med sig ut på jobb. Menyer på engelska. 

• Serviceåterställning
• Elektronisk parkeringsbroms serviceläge
• Dieselpartikelfilterregenerering
• Styrvinkelkalibrering
• Batteriinitiering vid batteribyte
• Felkoder
• Adaption gasspjäll
• Livedata m.m.
• Fria uppdateringar som görs genom datorn

Leasingkostnad: 899 kr/mån
Räknat på 12 månader
 
Kampanjpris:  9 900 kr

GT80 MINI

GT80 Mini är baserad på en IP67-klassad, dammtät 
och stötsäker tablet med en kraftfull Quad-
Coreprocessor som tillåter en mängd blixtsnabba 
felsökningar och serviceval. Den stora kapacitiva 
8.0"-displayen gör det enkelt att navigera runt i det 
Windows 10 Pro-baserade systemet. En mycket bra 
diagnos som sticker ut lite extra på amerikanska och 
asiatiska bilar samt sportbilar.

• Läser och raderar felkoder 
• Livedata
• (SLR) Serviceåterställning
• (EPB) Elektronisk parkeringsbroms serviceläge
• (DPF) Dieselpartikelfilterregenerering
• (SAS) Styrvinkelkalibrering
• (TPMS) Felkoder
• (TPD) Adaption gasspjäll
• (BMS) Batteriinitiering vid batteribyte
• Programmeringsfunktioner styrdon/nycklar
• Komponentaktivering 
• Testkörning av ställdon
• Adaption växellåda
• 67 bilmärken

Tillbehör:
• Förvaringsväska i hårdplast
• Laddare/strömadapter
• USB-kabel för VCI
• OBDII-kabel
• 12V-strömadapter
• Bilbatterikabel 

Adaptrar för olika diagnosuttag:
• OBDII-adapter
• Mercedes Benz 38-pinadapter
• BMW 20-pinadapter
• Toyota 17-pinadapter
• GM/Daewoo 12-pinadapter
• Honda 3-pinadapter
• Kia 20-pinadapter
• Mazda 17-pinadapter
• Mitsubishi 12+16-pinadapter
• Nissan 14-pinadapter
• Toyota 22-pinadapter
• Fiat 3-pinadapter
• Audi 4-pinadapter
• PSA 2-pinadapter

Leasingkostnad: 750 kr/mån
Räknat på 36 månader
 
Kampanjpris:  24 900 kr

BT780

• Testar batterier från 100-2000CCA
• Testar 12V-batterisystem
• Test för alla batterityper så som blybatterier,  

AGM flat plate, AGM Spiral och GEL-batterier
• Testar CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN, IEC, EN, SAE, GB
• Testar batteriet på plats, inget behov att koppla 

ur batteriet
• Avslöjar om batteriet har dålig/defekt cell
• Testar batteriet på tre sekunder
• Testar laddningen från generatorn, 12/24V
• Startmotoranalys och generatortest
• Rippelmätning av spänningen ut från generatorn
• Svenska menyer
• Inbyggd skrivare

Kampanjpris:  2 995 kr
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