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Um novo conceito em tecnlogia de
diagnóstico automotivo, com ampla
cobertura de veículos, abundância
em funções de ajuste e resets,
poderosa cobertura para testes de
atuação e análise de parâmetros
precisa.

SmartLink C

X-431 PRO 5

Poderosa VCI

Inovador modo de diagnóstico DUPLO

Suporte para J2534 e os atuais
protocolos de comunicação

Diagnóstico tradicional via conector OBD no
veículo ou via SmartLink Plataforma Remota.

Baseado em um sistema operacional
Android 9, este scanner entrega duas
formas de diagnóstico ao veículo:
Local e Remota.

Inovação Revolucionária
Diagnóstico Duplo
Servidor
LAUNCH

OEM SW

Veículos
De Passeio

J2534

Smartlink B

X-431 Series
Ferramentas OEM

Smartlink C

Veículos
Comerciais
Leves

Ferramentas de Terceiros

Plataforma

Diagnóstico a Quilômetros de distânica

O X-431
PRO 5 traz todos os recursos mundialmente conhecidos do scanner X-431 PRO para diagnóstico local, tendo
Plataforma
uma conexão direta do scanner ao veículo, aliado a plataforma de diagnóstico remoto Smartlink, sendo possível
realizar um diagnóstico a distância utilizando uma ferramenta Launch, uma ferramenta OEM ou ferramentas
multimarcas, permitindo um diagnóstico completo, incluindo ajustes, resets e programações avançadas.

www.fortatech.com.br

ESTA PREPARADO PARA O FUTURO? TE APRESENTAMOS ELE!

Se você deseja ter acesso a uma ferramenta moderna, tecnológica
e robusta que acessa funções e recursos avançados, normalmente,
encontradas apenas em plataformas OE, essa é a sua melhor
escolha. São mais de 110 marcas disponíveis para diagnóstico.
O X-431 PAD V é uma ferramenta de diagnóstico
abrangente de última geração que além de proporcionar
ao operador todas as funções e recursos do scanner
mais vendido do mundo, o X431 PRO, propicia a
realização de funções especiais e programações on-line
não encontradas em scanner tradicionais, ou seja, o
X431 PAD V agrega softwares para programações online direto dos servidores da Launch para diversas
marcas.
É importante salientar que, especificamente estas funções exigem um alto nível de
conhecimento e estabilidade de diversos fatores. Leia nosso documento
orientativo no site www.launchtech.com.br

Mais de 110 marcas em todo o mundo, que é continuamente atualizada; Suporta J2534, DolP, CAN FD, ADAS com o conector
SmartBox 3.0; Identificar VIN automaticamente ; Diagnóstico remoto, permitindo que você trabalhe em um veículo a partir de sua
ferramenta sem estar no local; Leitura de código de falhas, leitura de parâmetros na forma gráfica e numérica, teste de
componentes, ajustes e reset's...; Função guiada para Volkswagen e Audi; Codificações avançadas e funções de programação.
(atalho menu ADAS é opcional); Compatível com 5 módulos estendidos: osciloscópio, simulador de sinal, teste de bateria,
endoscópio e impressora Wi-Fi; Os registros e relatórios de diagnóstico podem ser armazenados na nuvem; Acesso ao servidor Online (Pass Thru) para 9 marcas: BMW, Mercedes Benz, Audi, Volkswagen, Land Rover- Jaguar, Porsche, Nissan, Infinity, Subaru.
Consulte nosso site para mais informações sobre a cobertura.

www.fortatech.com.br

Programação de chave com uma interface portátil

X-PROG 3
O Launch X-PROG 3 é um dispositivo de
programação de chaves rápido, confiável e portátil.
Ele pode ser usado para ler e gravar dados do
chip da chave do veículo, clonar e gerar chaves
especiais. Funciona em conjunto com X-431 PAD
III e X-431 PAD V.

Anti-roubo
Identificação de tipo

Configuração
Controle Remoto

Leitura e Escrita
do Chip Chave

Leitura da senha
anti-roubo

Substituíção do
Imobilizador

Marcas Suportadas: Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, BMW, Mercedes-Benz, Toyota. Mais marcas continuam
sendo atualizadas. Sistemas Suportados: Injeção eletrônica, Transmissão Automática, Painel de Instrumentos,
CAS, Módulo de Carroceria, Sistema de Imobilizador

ATIVE, SUBSTITUA E REPROGRAME SENSORES TPMS DE FORMA SIMPLES !

TS GUN

O controle de pressão e temperatura dos pneus é de
extrema importância para o correto funcionamento do
veiculo. Além de ser um item de segurança, monitorar estes
parâmetros auxilia no funcionamento de sistemas como
controle de tração , de estabilidade e ABS.

Os veículos equipamentos com essa tecnologia, possuem um
sistema de sensores instalados internamente nos pneus que
capturam essas informações.
O CRT-511 é um produto desenvolvido pela Launch como
objetivo de entregar um solução completa para controle do
sistema TPMS (Monitoriamento de pressões de pneus), com

CRT 511

uma cobertura de mais de 98% dos modelos produzidos
mundialmente.
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SIMPLESMENTE O SCANNER MAIS VENDIDO NO MUNDO! VOCÊ VAI FICAR DE FORA?
É um produto desenvolvido para oficinas de médio e alto padrão. Ele possui uma ampla cobertura de veículos e marcas,
inúmeras funções de diagnóstico e dados de teste precisos. É reconhecido como o produto que contém mais sistemas
ou o que mais se aproxima de plataformas OE.A tecnologia única de 'Diagnóstico Inteligente', integra as vantagens de
aplicativos da Internet móvel para identificar automaticamente as informações do veículo e concluir um diagnóstico
rápido. Os usuários também podem verificar os registros de manutenção de veículos online. São mais de 110 marcas
disponíveis para diagnóstico.

Menu Principal

Graficos Individuais

Ingresse num mundo de possibilidades
de produzir melhor e mais rápido.

Código de Falhas

Com um simples comando o produto irá
varrer as diferentes centrais eletrônicas do
veículo e trazer os resultados

Reset luz de
serviço

Reset Corpo
De Borboleta

Fluxo de Dados

Escolha e acesse a leitura dinamica do motor
ou da eletrônica que desejar.

Reset de
Freio

Reset de
Imobilizador

Reset de
Bateria

Gráficos

Quer observar um sensor trabalhando durante
um tempo maior? Escolha essa função

Codificação Reset Ângulo Reset
Injetor
Direção
TPMS

Avalie com foco o sensor ou atuador
especifico, aquele de seu desejo.

Atualizações

Seja informado das versões disponíveis a cada
novo sistema disponibilizado pela Launch e
realize-a.

Sangria
ABS

Reset Sensor Regeneração
CKP
DPF
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SISTEMA DE ASSISTÊNCIA AO MOTORISTA AVANÇADO. RUMO A UMA NOVA TENDÊNCIA!

X-431 ADAS PRO
O X-431 ADAS Pro é uma ferramenta de calibração
do Sistema de Assistência ao Motorista Avançado.
É projetada para lidar com as calibrações de
câmeras e radares depois que são removidas,
substituídas ou reparadas em vários tipos de
situação nos veículos.
Vantagens
Alterne Facilmente os Alvos: Simples para instalação, alterne rapidamente os alvos de calibração
disponíveis para diferentes veículos.
Fácil de armazenar: com estrutura modular fica fácil ambientá-lo para o trabalho da oficina.
Fácil de operar: Simples alternância de componentes e de localização de software.
Calibração com alta precisão: Centralizar com alta precisão, quase atinge o nível OE.
Função abrangente: suporta várias funções de calibração, ampla gama de alvos de calibração e
modelos de calibração.

Marcas suportadas
Europeus: Mercedes-Benz, BMW, AUDI, Volkswagen, Land Rover, Jaguar, Volvo, Fiat, Opel, SEAT, Skoda, Renault,
Citroen, SMART, MINI, Peugeot, Porsche, etc.
Asiáticos: Kia, Hyundai, Toyota, Lexus, Honda, Acura, Nissan, lnfiniti, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Daihatsu, etc.

Americanos: GM, Ford, Chrysler, Buick, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Jeep, Lincoln, etc.funções de
calibração, ampla gama de alvos de calibração e modelos de calibração.
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QUER MAIS RENTABILIDADE COM UM SERVIÇO SIMPLES E RÁPIDO

Value - 500 Plus
Que tal realizar um serviço desejado que traz uma rentabilidade acima da
média e que seja rápido e fácil?
Com conexões simples e usabilidade fácil, você não precisa ser ou ter um
especialista em sua oficina para oferecer o serviço de reciclagem do ar
condicionado. Somos um pais tropical, possuímos um clima que exige que a
frota de veículos seja equipada com sistema de ar condicionado. Por este
fator somado à segurança do condutor, este serviço é uma ótima
oportunidade de negócios em todos os meses do ano. Aproveite !

Teste e Limpeza de Bicos Injetores

CNC-603A
Com todas as características necessárias para realizar um serviço
completo e eficaz, a linha de testes de limpadores de injetores
"CNC" para veículos a gasolina e álcool ganharam o
reconhecimento mundial e hoje são os produtos mais vendidos no
mundo.

Totalmente eletrônica e com microprocessadores
de ultima geração, o equipamento apresenta de
forma fácil e prática os resultados dos testes para a
melhor tomada de decisão do operador. Os testes
que incluem, vazão, estanqueidade, spray,... que
podem ser realizados em ciclos automáticos ou
manuais.
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UMA NOVA TÉCNOLOGIA, PARA NOVAS TENDÊNCIAS!

CM-102 PLUS
A CM-102 Plus é um equipamento especializado no processo de limpeza e troca de fluído ATF. Reconhecida
por sua excelente performance e simplicidade de operação e manutenção.
Equipada com medidores de alta precisão, impressora para emissão de relatório, sistema de aquecimento de
fluído para atender veículos com válvula termostática, transformam a CM 102 PLUS o equipamento de troca
e limpeza de fluído ATF mais avançado do mercado.

Os procedimentos são aplicados para troca do fluído em transmissões automáticas, CVT e dupla embreagem
úmidas.

FLUSH
LIMPEZA PROFUNDA
AQUECIMENTO
DE FLUÍDO

SOFTWARE
EM PORTUGUÊS

IDENTIFICAÇÃO
AUTOMÁTICA DO
FLUXO DE FLUÍDO

IMPRESSORA

MANÔMETROS
DE PRESSÃO

ALARME PARA
DETECÇÃO DE
SITUAÇÕES ANORMAIS

SENSORES DE CARGA

TROCA | FILTRAGEM
LIMPEZA
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AUMENTE SEU FATURAMENTO E FIDELIZE SEU CLIENTE!

CAT-501S
A CAT501S realiza a troca do fluído de transmissão automática, é o
equipamento mais vendido mundialmente de sua categoria.

Aliando uma construção hidráulica impecável, células de carga,
software sofisticado e intuitivo, o equipamento troca 99% do
fluido de ATF de forma consistente, confiável e precisa.
Possui uma impressora integrada, display de 5", manômetros
de pressão e displays adicionais para inspeção visual da
coloração do fluído de ATF novo e velho.

Os procedimentos são aplicados para troca do fluído em
transmissões automáticas, CVT e dupla embreagem úmidas.
Informações
Troca de 99,9% do fluido de transmissão
Ciclo de limpeza à base de detergente
Reconhecimento automático da direção do fluxo
Ajuste de nível de fluido incremental
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Software em português
Impressora integrada
Fácil calibração
Células de carga gêmeas e software avançado para
confiabilidade e precisão excepcionais
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SCANNER DE PNEUS
MEDIÇÃO, DIAGNÓSTICO E CRM
Latin América Exclusive Dealer

AUMENTE A
VENDA DE PNEUS

Baixe nosso
catálogo completo

TRANSMITA
CONFIANÇA

APONTE EFICÊNCIA
DE FRENAGEM

+55 11 4380-3366
www.fortatech.com.br

