
Paket senzorjev in testerja TPMS



BARTEC TECH300  in  SENZOR ALCAR by SCHRADER  

• Paket je produkt sodelovanja podjetja ALCAR 

s premium ponudniki rešitev TPMS:  

                                         BARTEC in SCHRADER 

• Povpraševanje po testerjih TPMS je še vedno veliko

• Kakovostna rešitev »vse v enem« po ugodni ceni: 

                                          Tester in senzorji TPMS 

• Tehnična podpora za pomoč strankam, 
ki jo neposredno zagotavlja BARTEC (v več jezikih) 

• Mesečno posodabljanje ekskluzivno za senzorje Schrader 
(senzor ALCAR by Schrader in Plug&Drive, Schrader EZ) 

• Licenca za 1 leto brezplačnih posodobitev 

Dodatna licenca je na voljo samo v kombinaciji s kompletom senzorjev: 

kupite 16 senzorjev S3A111 in licenco boste prejeli brezplačno  



TECH300 – PREMIUM TESTER TPMS BARTEC AUTO ID   
Tester TPMS za diagnosticiranje in programiranje 
vodilnega podjetja na trgu  

• Testiranje vseh senzorjev OE in programiranje 
senzorjev Schrader ALCAR by Schrader ali senzorjev 
Schrader EZ ter kloniranje (npr. tudi ALCAR by Schrader Plug&Drive) 

• Informacije o TPMS: postopki ponovnega učenja, informacije 
o senzorju in vozilih, številke delov itd. 

• Vključno z OBDII za diagnostiko vozil in postopki ponovnega učenja 

• Diagnoza napake TPMS 

• Programska oprema TPMS za namizni računalnik za upravljanje podatkov 
in posodobitve programske opreme testerja (vključno s povezavo 
Bluetooth za prenos podatkov na namizni ali tablični računalnik) 

• Podrobna dokumentacija in shranjevanje testnih poročil 

• Testiranje daljinskih upravljalnikov ključev in testiranje okolice glede 
virov ultra visokih frekvenc 

• Deluje z vsemi senzorji OE TPMS 

• Paket vsebuje: zdržljivo škatlo za tester TPMS in kabel OBD, uporabniški 
priročnik, univerzalni polnilnik, adapter za Bluetooth, kabel USB 



Paket testerja TECH300 in senzorjev ALCAR by Schrader  

• Mamljiv paket za nove stranke ali tiste, 
ki jih TPMS še vedno ni prepričal 

• Osnovni paket s kakovostjo OE/boljši 
od CUB, MAX, AUTEL itd.

• Podpira zvestobo strank do senzorjev ALCAR
by Schrader, Plug&Drive in Schrader EZ  

• Dejansko brezplačni premium tester, 
ki ga nihče ne zavrne! 

• Omejitev na 1 paket na stranko

• En artikel: ena cena 

     Priporočena prodajna cena za stranko 
   832 €

• Artikel STA032 vsebuje: 

• 1 x TECH300, vključno z OBDII  

  (s škatlo za tester TPMS in dodatki) 

• 32 x ALCAR by Schrader (S3A101)  



Vaši argumenti glede paketa testerja in senzorjev ALCAR za stranko  

• Ne glede na to, ali je to vaša prva, druga ali tretja naprava; 
brezplačnega testerja TPMS vodilnega podjetja na področju 
testerjev za nadzor tlaka v pnevmatikah ne bo zavrnil nihče! 

• Stranka plača samo 32 senzorjev ABS s kakovostjo OE po 26 € za kos, 
ki so dobavljeni kot celovita rešitev, vključno z vrhunskih testerjem
TPMS 

• Izdelki premium ponudnikov TPMS:  

                                      BARTEC in SCHRADER 

• Vodilni po pokritosti trga 

• Servis opreme opravlja neposredno proizvajalec 

• OBDII brezplačno! Brezplačni testerji nikoli ne vključujejo OBDII. 

Paket testerja TECH300 in senzorjev ALCAR by Schrader  


