
                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΕΣ 

 

 

 

 

Βασισμένο σε επίσημες τεχνικές πληροφορίες απευθείας από τις αυτοκινητοβιομηχανίες 

INFO SYSTEM  



ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤHΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΣΑΣ 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Ξεκάθαρες, περιεκτικές και χρήσιμες πληροφορίες. 

 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ 

Πληροφορίες σχετικά με την κατασκευή κατάλληλου ρυμουλκούμενου αναλόγως 

επιθυμητής χρήσης και τεχνικών χαρακτηριστικών. 

 

ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛIΠΑΝΤΙΚΑ 

Εικονογραφημένες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία πρόσβασης. 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΡΥΘΜIΣΕΩΝ 

Ευρεία βάση δεδομένων διαφόρων περιπτώσεων. 

 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ 

Έλεγχος συμμόρφωσης σε βελτιώσεις κατασκευαστή. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

Λεπτομερείς , βήμα - βήμα πληροφορίες επισκευής. 

 

ΡΕΛΕ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

Ξεκάθαρα διαγράμματα και εικόνες αναγνώρισης θέσης και εξαρτήματος. 

 

ΣΥΝΗΘIΣΜΕΝΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

Πληροφορίες προερχόμενες από ειδικούς τεχνικούς συμβούλους. 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ξεκάθαρα τεχνικά σχέδια, εύκολη εύρεση σημείου ενδιαφέροντος 

 



ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Πάνω από 100,000 υψηλής ποιότητας τεχνικά σχέδια 

 

VESA**MK II  ΟΔΗΓΟΣ  ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 

Ένα πρωτοποριακό χαρακτηριστικό ηλεκτρονικής διάγνωσης. 

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

Ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Άμεσος εντοπισμός διαθεσιμότητας τεχνικών συμβουλών. 



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ  

ΑΜΕΣΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ  

Ο χρήστης εύκολα προσδιορίζοντας ένα πρόβλημα, μπορεί να πλοηγηθεί στην 

συγκεκριμένη ενότητα και να ελέγξει αν υπάρχει καταχωρημένη αντίστοιχη 

επισήμανση στη βάση δεδομένων με τρόπους και συμβουλές αντιμετώπισης. 

Όλα τα δεδομένα της ενότητας είναι συμβατά με αυτά των αυτοκινητοβιομηχανιών   

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Εγχειρίδια αντιμετώπισης τεχνικών προβλημάτων 

 Διασύνδεση με κωδικούς βλαβών και σχετικές περιπτώσεις  

                  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΑΦΕΙΣ, ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Πλήρη πλάνα τακτικής συντήρησης με δυνατότητα εκτύπωσης. 

Ευκολία χρήσης, φιλικότητα πλοήγησης ,ευχέρεια αναζήτησης και εύρεσης 

επιθυμητής πληροφορίας. ‘Οπου είναι απαραίτητο οι πληροφορίες ενισχύονται 

επιπλέον με σχόλια ,λεπτομερή σχεδιαγράμματα με τις ακριβείς θέσεις των 

εξαρτημάτων και με  υπό ενότητες που περιέχουν τις απαραίτητες εργασίες για κάθε 

περίπτωση. 

Όλα τα παραπάνω γίνονται εύκολα προσβάσιμα με σχετικούς συνδέσμους. 

Υπάρχουν πληροφορίες για ορθή σύνδεση και αποσύνδεση μπαταριών, 

προγραμματισμούς κλειδιών, μηδενισμούς service, ελέγχους πίεσης ελαστικών. 

Όλες  οι απαραίτητες επιπλέον εργασίες είναι επίσης εύκολα προσβάσιμες, για 

παράδειγμα οι εργασίες τακτικής συντήρησης που πρέπει να εκτελεστούν αναλογικά 

με τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει το όχημα. 

Υπάρχουν οι σχετικοί χρόνοι για κάθε εργασία καθώς και ο συνολικός χρόνος στο 

τέλος της σελίδας  

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Χρονοδιαγράμματα συντήρησης(Βάση OEM) 

 Εκτυπώσιμα φύλλα εργασίας 

 Σύνδεσμοι σχετικά με την θέση των εξαρτημάτων  

 Εργασίες ελέγχου μετά το πέρας της συντήρησης/επισκευής  

 Πρόσθετες πληροφορίες ανά περίπτωση  

 Εκτίμηση χρόνου εργασίας  

 Μηδενισμός service 

 Διαστήματα ανανέωσης εξαρτημάτων χρονισμού  

 Τιμές πίεσης ελαστικών 



ΦΟΡΤΗΓΑ & ΤΡΕΪΛΕΡ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΡΕΩΝ ΚΑΙ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Οδηγίες για ειδικές κατασκευές βασισμένες σε διάφορα εξαρτήματα που υπάρχουν 

στη βάση δεδομένων της συγκεκριμένης ενότητας. 

Επειδή τα φορτηγά συχνά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ρυμουλκούμενα η 

έκδοση INFO SYSTEM  TRUCKS  περιλαμβάνει πληροφορίες για ρυμουλκούμενα και 

άξονες. Αυτές οι πληροφορίες είναι εξαιρετικά σημαντικές για τους επισκευαστές και 

τους δίνουν την ευκαιρία να εργαστούν σε τέτοιου είδους οχήματα με μεγαλύτερη 

σιγουριά και αυτοπεποίθηση. 

Στο INFO SYSTEM  TRUCKS  υπάρχουν όλες οι πληροφορίες για ειδικές κατασκευές 

βαρέων και ρυμουλκούμενων οχημάτων με τα εξαρτήματα που υπάρχουν στη βάση 

δεδομένων αυτής της ενότητας. Όλες οι εργασίες και κατασκευές του χρήστη 

μπορούν να αποθηκευτούν και να μνημονευτούν ξανά όποτε είναι απαραίτητο. Τα 

βαρέα και ρυμουλκούμενα είναι κατασκευασμένα από τόσα πολλά εξαρτήματα που 

ακόμη και οι ίδιοι οι κατασκευαστές δεν μπορούν να παρέχουν την κατάλληλη 

υποστήριξη μετά την πώληση. Ο επισκευαστής χρειάζεται τις απαραίτητες τεχνικές 

πληροφορίες όπως διαστάσεις, χρωματισμοί και κατασκευαστής εξαρτήματος. Γι’ 

αυτό τον σκοπό το INFO SYSTEM TRUCKS παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη με την 

λειτουργία “PARTS MEMO” να αποθηκεύσει ειδικά εξαρτήματα που έχει 

χρησιμοποιήσει κατά περίπτωση όπως και διάφορες άλλες λεπτομέρειες που θέλει 

να θυμάται. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Ιμάντες κίνησης 

 Ευθυγραμμίσεις τροχών 

 Δεδομένα εκπομπών ρύπων 

 Διαστάσεις ελαστικών και πίεσης 

 Δεδομένα συσφίξεων 

 Συντήρηση συστήματος κλιματισμού και διασυνδέσεις 

 Χωρητικότητες 

ΛΑΔΙΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, οι θέσεις πρόσβασης για πλήρωση και εξαγωγή 

λιπαντικών σε εικόνες καθώς και τα κατάλληλα χαρακτηριστικά λιπαντικών ανά 

όχημα και αυτοκινητοβιομηχανία. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Εγκεκριμένη ποιότητα και ιξώδες από αυτοκινητοβιομηχανίες 

  



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

 

ΕΥΡΕΙΑ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  

 

Τεράστιος αριθμός πληροφοριών περιλαμβάνεται σε αυτήν την ενότητα του 

INFO SYSTEM. 

Αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τιμές ροπών σύσφιξης, σειρά ανάφλεξης 

κυλίνδρων, ρύθμιση ρελαντί , τιμές συστήματος εκπομπών ακόμη και τιμές 

πίεσης τάπας συστήματος  ψύξης ή ακόμη και το κατάλληλο πάχος 

δισκόπλακας συστήματος πέδησης. 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

        

 Πληροφορίες ιμάντα κίνησης 

 Πληροφορίες ευθυγράμμισης  

 Δεδομένα εκπομπών  

 Διαστάσεις ελαστικών και πίεση 

 Τιμές συσφίξεων  

 Συντήρηση συστήματος κλιματισμού και διασυνδέσεις  

 Τιμές χωρητικότητας  

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ 

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΣΧΕΤΙΚΗΣ 

ΟΔΗΓΙΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ 

 

Απαραίτητη πληροφόρηση ώστε ο επισκευαστής να βεβαιωθεί ότι όλες οι εργασίες 

βελτίωσης λόγω ανάκλησης κατασκευαστή, έχουν εκτελεστεί και το όχημα κινείται 

με ασφάλεια. Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει επίσημες βάσεις δεδομένων 

ανάκλησης απευθείας από τις αυτοκινητοβιομηχανίες    

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 Ασφάλεια σχετική με ανακλήσεις κατασκευαστή 

 Συσχετισμός με κωδικούς και περιπτώσεις βλαβών 

  



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

 

ΒΗΜΑ- ΒΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

 

Το INFO SYSTEM περιλαμβάνει ειδική ενότητα με όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες  βήμα-βήμα, ξεκάθαρα και αναλυτικά ώστε όλες οι εργασίες να 

εκτελούνται με σωστή σειρά και αποτελεσματικότητα. 

Επιπλέον βοήθεια παρέχουν τεχνικά σχέδια, εικόνες και προσδιορισμός 

κατάλληλων εργαλείων όπου είναι απαραίτητο. Όλα τα παραπάνω 

συμβάλουν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και την απρόσκοπτή 

λειτουργία ενός σταθμού συντήρησης και επισκευής οχημάτων. 

  

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 Σύστημα ιμάντα χρονισμού, οδηγίες αντικατάστασης 

 Σύστημα αλυσίδας χρονισμού, οδηγίες αντικατάστασης 

 Ιμάντας κίνησης, οδηγίες αντικατάστασης 

 Σύστημα συμπλέκτη, οδηγίες αντικατάστασης 

 Σύστημα ψύξης, εξαγωγή και πλήρωση ψυκτικού υγρού 

 Οδηγίες αντικατάστασης κινητήρα   

 

  

 

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ & ΡΕΛΕ 

ΑΚΡΙΒΗ ΣΧΕΔΙΑ ΘΕΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA 

Ουσιαστική βοηθητική πληροφόρηση για τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, με ιδιαίτερο 

πλεονέκτημα την απαραίτητη πληροφόρηση για εύκολο εντοπισμό θέσης και 

χαρακτηριστικών ασφαλειών και ρελέ. 

 

         ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Προσδιορισμός θέσης ασφαλειοθήκης και ρελέ 

 Ολοκληρωμένη εικόνα ρελέ και ασφαλειών ανά όχημα  

  



ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΛΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΤΛΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

Ενότητα βασισμένη σε επίσημη πληροφόρηση από αυτοκινητοβιομηχανίες 

και εξειδικευμένους επισκευαστές. 

Η μοναδική αυτή ενότητα περιλαμβάνει περιπτώσεις με επιβεβαιωμένες 

αποτελεσματικές λύσεις και συμβουλές για οχήματα δημοφιλή στην 

ευρωπαϊκή αγορά. 

Αποτελεί σημαντική βοήθεια για το ανεξάρτητο συνεργείο ώστε να 

αντιμετωπίσει αποτελεσματικά διάφορα προβλήματα, συνηθισμένα ή μη για 

διάφορα μοντέλα οχημάτων. 

Συμβάλει στην εξοικονόμηση χρήματος και χρόνου προφέροντας 

πληροφόρηση για αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης βλαβών σε ένα 

φιλικό περιβάλλον χρήσης.  

 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

 Επίσημες και εγκεκριμένες πληροφορίες επισκευής 

 Συσχετισμοί με κωδικούς και περιπτώσεις βλαβών  

 

  



ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Δεν είναι απλά ένας κοινός πίνακας με χρόνους επισκευής αλλά είναι ένα εργαλείο 

υπολογισμού χρόνου πολλαπλών εργασιών για τον προσδιορισμό πραγματικού 

χρόνου συνολικής δουλειάς του επισκευαστή σ’ ένα όχημα. 

Η ενότητα προσδιορίζει χρόνους μεμονωμένων εργασιών και κατόπιν υπολογίζει το 

κόστος. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τον χρόνο για τον έλεγχο που ακολουθείται μετά το πέρας κάθε 

εργασίας καθώς και τις επιπλέον εργασίες που θα εκτελεστούν, δεν παραβλέπονται 

εργατοώρες στον υπολογισμό του τελικού κόστους. Το συνεργείο μεγιστοποιεί τα 

έσοδα του λειτουργώντας ουσιαστικά. 

 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 Αντιμετώπιση περιπτώσεων διπλού χρόνου εργασίας 

 Ορθή διαχείριση χρόνου εργασίας 

 Συσχετισμός εργασίας με σχετικά εξαρτήματα 

 Εργασίες τελικών ελέγχων  

   



ΕΥΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ 

ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Η συγκεκριμένη ενότητα περιλαμβάνει διαγράμματα για τα ηλεκτρικά συστήματα 

οχημάτων όπως διαχείριση κλιματισμού, συστήματα ήχου, κεντρικό κλείδωμα, 

ηλεκτρικά παράθυρα, συναγερμούς, συστήματα ασφαλείας, συστήματα 

φρένων(π.χ. ABS) συστήματα πληροφόρησης οδηγού και πολλά άλλα. 

Σε όλα τα διαγράμματα υπάρχουν τα απαραίτητα σύμβολα που είναι χρωματισμένα 

με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνονται εύκολα κατανοητά. Επίσης υπάρχει δυνατότητα 

εκτύπωσης. 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 Ευρεία κάλυψη καλωδιώσεων (κεντρικό κλείδωμα, ηλεκτρικά παράθυρα, 

αερόσακοι, εξωτερικός φωτισμός, σύστημα εκκίνησης, σύστημα φόρτισης, 

σύστημα καθαρισμού παρμπρίζ κτλ.) 

 Δυνατότητα μεγέθυνσης εικόνας σχεδίου 

 Δυνατότητα επισήμανσης γραμμής καλωδίωσης ενδιαφέροντος ώστε να 

έχει ο χρήστης ολοκληρωμένη εικόνα με καλώδια και εξαρτήματα που 

σχετίζονται. 

 



VESA TM MK II ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 

ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 Λειτουργεί συνδυαστικά με το διαγνωστικό AUTOCOM, αντλεί δεδομένα 

από την επικοινωνία με το όχημα και βοηθά τον χρήστη να προσδιορίσει  

προβλήματα αποκωδικοποιώντας κωδικούς βλαβών και βλάβες σε σχετικά 

εξαρτήματα. 

Με τη συγκεκριμένη λειτουργία, πολύπλοκα διαγράμματα απλοποιούνται 

και παρουσιάζονται ξεκάθαρα και κατανοητά ώστε ο χρήστης να προχωρεί 

αξιόπιστα, παρακολουθώντας επισημάνσεις μέσω της λειτουργίας, σε 

εντοπισμό πιθανών προβληματικών εξαρτημάτων ή καλωδιώσεων. 

Η ενότητα χαρακτηρίζεται από το φιλικό περιβάλλον, χρήσιμες υπό 

ενότητες, ευανάγνωστα σχήματα , ξεκάθαρο προσδιορισμό θέσεων, εικόνες 

άριστης ποιότητας και χαρακτηριστικά εξαρτημάτων. 

Ο χρήστης  εμβαθύνει στις αιτίες προβλημάτων και αποκτά μια ποιο 

ξεκάθαρη εικόνα για τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν ώστε να 

αντιμετωπιστούν βλάβες. 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 Διαγράμματα καλωδιώσεων διαχείρισης κινητήρα, ABS, ESP και 

A/C 

 Θέσεις εξαρτημάτων και χαρακτηριστικά 

 Κωδικοί βλαβών (κατασκευαστή και EOBD) 

 Αποκωδικοποίηση διάγνωσης 

 Προσδιορισμός θέσεων εξαρτημάτων σε γενική εικόνα συστημάτων 

ή ολοκληρωμένη εικόνα οχήματος 

 Συσχετισμοί κωδικών βλαβών με βάση δεδομένων συνηθισμένων 

προβλημάτων και τρόποι αντιμετώπισης     

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 100.00 ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ 

Το INFO SYSTEM περιλαμβάνει πάνω από 100.000 υψηλής ποιότητας και ευκρίνειας 

τεχνικά διαγράμματα. 

 

      ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚA 

 Διασύνδεση διαγραμμάτων με σχετικά εξαρτήματα 

 Πληροφορίες συσφίξεων  

 



 

 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΧΡΗΣΤΗ 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΗΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΕΝΗ 

ΑΝΤΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

   

CARS+INFO SYSTEM 
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BASIC PLUS  MAX 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

      

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

      

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

      

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 

      

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ 

      

ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
(ΕΞΥΠΝΕΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ) 

      

ΓΡΗΓΟΡΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
(ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ) 

      

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ       

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ & ΡΕΛΕ 

     

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

     

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ(VESA) 

     

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ  

    

ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣEIΣ 
ΒΛΑΒΩΝ   

    

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ 

    

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ   

    

http://www.venpd.com/


 

 

 

 

 

 

 

TRUCKS+INFO SYSTEM  
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BASIC PLUS MAX 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

      

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ        

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΑΝΑΚΛΗΣΕΩΝ 

      

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  

      

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

      

ΦΟΡΤΗΓΑ/ΤΡΑΙΛΕΡ 
ΑΠΟΘHΚΕΥΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

      

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ & 
ΡΕΛΕ 

     

ΤΕΧΝΙΚΑ 
ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

     

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ      

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ 

     

ΕΛΑΦΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ      

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΩΝ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

    

http://www.venpd.com/

