
Foxwell je profesionalni dobavitelj avtomobilskih diagnostičnih orodij, storitev in rešitev na 
poprodajnem trgu. Združujemo industrijsko znanje, proizvodno strokovno znanje in tehnološke 
inovacije z namenom, da ponudimo širok portfelj izdelkov – vključno z diagnostičnimi sistemi 
tabličnih računalnikov, čitalniki kod OBDII, skenerji ter drugimi nastajajočimi orodji za koristi naših 
strank.

Enostavna za uporabo, s preglednim menijem za lahek in 
hiter dostop do željenih funkcij, samodejnim branjem VIN, 
pri čemer ne izgubljate časa z ročnim iskanjem vozila.
Prikazuje podatke senzorjev vozila v živo v obliki številk, 
grafov in merilnikov, ter vam omogoča, da se osredotočite 
na željene podatke za diagnozo in odpravo napake.
Edinstvena tehnologija omogoča širok nabor nastavitev 
senzorjev, modulov ter komponent vozila, kot na primer 
senzorjev dušilnih loput, EGR ventilov, senzorjev pospeškov 
in pojemkov, kotov volana, nastavitve podvozja in drugega, 
s tem pa za vsako vozilo, ki je pripeljano v vašo delavnico, 
zabeleži podatke za nadaljnjo uporabo.
Vključuje aktiviranje komponent vozila, prilagoditve in 
kodiranje ECU-jev, branje kod, izvaja sistemske teste in 
adaptacije senzorjev.
Pod pogojem kodiranja modula omogoča kodiranje in 
programiranje nadomestnega krmilnega modula ali 
spreminjanje predhodno shranjenega napačnega kodiranja, 
kot to počno draga tovarniška orodja.

V primeru težav z orodjem naložite datoteko za odpravljanje napak in težavo prek zbirke dnevnikov odpravljanja 
napak i70Pro, tehnična ekipa Foxwell pa bo posodobila najprimernejšo rešitev v najkrajšem možnem času.

KO INOVATIVNA TEHNOLOGIJA 
OBIŠČE VAŠO AVTOMEHANIČNO 
DELAVNICO

DIAGNOSTIČNA NAPRAVA FOXWELL

Vključena 3-letna posodobitev programske opreme.

Brezžična Bluetooth povezava omogoča nemoteno delo z 
vašim diagnostičnim orodjem v vaši delavnici.
Preprosto priključite osciloskop (i80MaxS) ali videoskop, ter 
tako pridobite celovito diagnostično orodje.
S pomočjo funkcije diagnoze zgodovine shranjuje zapise o 
testiranih vozilih, vključno z informacijami o vozilu in DTC iz 
prejšnjega testa.
Omogoča neposreden dostop do predhodno preizkušenega 
vozila ter vnovični zagon diagnostične seje brez ponovne 
identifikacije vozila.
S pomočjo funkcije upravljanja s strankami omogoča 
ustvarjanje in urejanje računov strank.
Shranjuje in organizira vse podatke o strankah, ki so 
povezani s pripadajočimi zapisi testnih vozil, kar je odlična 
podpora za uspešno, urejeno vsakodnevno delo v delavnici.
Z zaščito IP67 je odporna na vodo in prah.



Foxwell i80Max

Foxwell i70Pro

Akcija velja za avtomehanične delavnice. Fotografije so simbolične. 
Za več informacij o prodajni ponudbi se obrnite na našo Tehnično servisno službo!

Novo izdani Foxwell i80Max z večopravilnim operacijskim 
sistemom Android 8.1, 10,1, paličnim LCD zaslonom na dotik, 
hitrim štiri jedrnim procesorjem, obsežno pokritostjo in 
diagnostiko na ravni OE je zgrajen za maksimalno udobje in 
učinkovitost med diagnosticiranjem in servisnim delom. 
Pokriva preko 90 evropskih, azijskih in ameriških znamk vozil.

Najnovejša optična tablična diagnostika i70Pro zagotavlja 
hitrejšo in pametnejšo diagnozo za delavnice in tehnike. Z 
nadgradnjo strojne in programske opreme lahko tehnično 
osebje zdaj pristopi k težavam z večjo hitrostjo in 
natančnostjo, ter pripravi izčrpna in strokovna poročila.

Redna cena 1.990,00 EUR + DDV

Akcijska cena 1.512,00 EUR + DDV

Redna cena 1.414,00 € + DDV

Akcijska cena 989,00 € + DDV

Zaslon z diagonalo 10,1”;
barvni LCD zaslon, 1920 x 1200 slikovnih pik, občutljiv 
na dotik z rokavicami;
operacijski sistem Android;
štiri jedrni procesor, 1,8 GHz;
pomnilnik 2 GB;
trdi disk SSD 64 GB;
komunikacijski vmesnik WIFI IEEE 802.11 a/g/b/n 
brezžični LAN;
mikro USB 2.0 OTG, USB 2.0 HOST standard;
Bluetooth 4.0 (10–20 m);
HDMI;
kamera s 13 milijoni slikovnih pik, LED svetilka;
baterija 10000mAh/3,7V, litij-polimerna baterija;
polnjenje preko 12V/3A DC napajalnika;
protokoli ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765-4, linije K/L, 
dvojne K linije, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850PWM, CAN 
ISO 11898, visoke hitrosti, srednje hitrosti, nizke hitrosti 
in enojni CAN, KW81, KW82, GM UART, UART Echo Byte 
Protocol, TP2.0, TP16, SAE J1939, SAE J1708, CAN;
odpornost na udarce;
dimenzije 347 x 200 x 47 mm;
omogoča PASS-THRU

Zaslon z diagonalo 8";
barvni LCD zaslon, 1280 x 800 slikovnih pik, občutljiv na 
dotik z rokavicami;
operacijski sistem Android;
štiri jedrni procesor, 1,3 GHz;
pomnilnik 2GB DDR3L
trdi disk SSD 32GB
komunikacijski vmesnik WIFI 802.11 b/g brezžični LAN;
mikro USB 2.0 OTG, USB 2.0 HOST standard;
Bluetooth 4.0 (10-20 m);
HDMI;
kamera s 5 milijoni slikovnih pik;
baterija 8000mAh, litij-polimerna baterija;
polnjenje preko 5V AC/DC napajalnika;
protokoli ISO9141-2, ISO14230-2, ISO15765-4, linije K/L, 
dvojne K linije, dvojne K linije, SAE-J1850 VPW, 
SAE-J1850PWM, CAN ISO 11898, visoke hitrosti, srednje 
hitrosti, nizke hitrosti in enožilni CAN, KW81, KW82, GM 
UART, UART Echo Byte Protocol, TP2.0, TP16, SAE 
J1939, SAE J1708, CAN;
odpornost na udarce;
dimenzije 230 x 155 x 21 mm.
 

031 680 217teh.sluzba@gmt.si


