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A TPMS manager egyedülálló, a maximális szervizelőnyök szem előtt tartásával összeállított csomagot 
kínál az autótípusok széles körét kiszolgáló szervizek számára. Ismerje meg az Ön szervize számára 
is elérhető előnyöket részletesen! 

Bartec TPMS diagnosztika és programozás 

 

 Az összes OE szenzortípus (Schrader, Conti-VDO, Huf/Beru, Lear, TRW, Pacific stb.) 

ellenőrzése és kiolvasása 

 Az összes fontos utánpótláspiaci univerzális szenzor programozása és konfigurálása (Alligator 

sens.it, Schrader EZ-sensor, HUF IntelliSens, CUB) 

 Járműtípus szerinti alkatrész és újratanítási információk 

 Logikus, egyszerű, feladatorientált menürendszer 

 OBDII csatlakozás, az eszközbe integrált OBD elektronika 

 Európai és USA adatbázis 

 Erős mechanikai igénybevételre tervezett, robusztus kialakítás 

 Praktikus méret, nagy kezelőgombok, zsír és olajálló billentyűzet 

 Közvetlen gyártói háttér és terméktámogatás 

A TECH400 és a TECH500 egyes funkciói eltérnek. A Bartec eszközök további tulajdonságairól és 
előnyeiről a www.tpmsmanager.hu weboldal ESZKÖZÖK menüpontjában találhat részletes információt 
és ugyanitt a termékismertetők is letölthetők. 
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Alligator sens.it TPMS programozás 

Az Alligator jelenleg az egyetlen vezető szenzorgyártó, amely saját fejlesztésű és ingyenes 
adatbázissal is támogatja az általa gyártott programozható szenzorok minél szélesebb körű 
felhasználását. A sens.it szenzorok emellett természetesen az összes ismertebb TPMS eszközzel is 
programozhatók. (pld. Bartec, Ateq, Technomotor, Bosch stb). 

 

Az Alligator sens.it programozásról további, részletes információt talál a www.tpmsmanager.hu 
weboldalon az ESZKÖZÖK/SZENZOR PROGRAMOZÁS menüpont alatt. 

 

3 piacvezető univerzális szenzor – 95% feletti járműlefedettség 

A felmerülő TPMS szervizigények azonnali kielégítéséhez szükséges készlet mennyiségét és 
összetételét, illetve az azzal biztosítható járműtípus lefedettséget döntően befolyásolja a 
szenzortípusok kiválasztása. 
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A szervizkészlet minimalizálása és a legnagyobb lefedettség érdekében a TPMS manager univerzális 
szenzorkínálatát a legjelentősebb autógyári beszállítónak számító gyártók utánpótlás piaci típusaiból 
álllítottuk össze. A három piacvezető típus, a két adatbázisból is programozható Alligator sens.it illetve 
a Bartec eszközökkel programozható Schrader EZ-sensor 1.0 és 2.0 és a Bartec eszközökkel 
konfigurálható Huf IntelliSens kombinált használata az alábbi előnyöket garantálja a szervizek 
számára: 

 A jelenleg elérhető legnagyobb, 95%-os ill. nagyobb autótípus szerinti piaci lefedettség 

 Alacsony szervizkészlettel (12-16 db) is magas azonnali kiszolgálási arány 

 Nem elavuló befektetés 

 A legmagasabb szintű TPMS eszköz és felni kompatibilitás 

 OE minőség, nagy megbízhatóság, hosszú élettartam, gyári garancia 

 Többszörösen tesztelt, garantáltan működő protokollok 

 Gyors és egyszerű programozás vagy konfigurálás 

 Utólag is módosítható, újraírható program és konfiguráció 

 Gyári szenzorazonosító másolása (klónozás) 

 Szerelési idő megtakarítás (egy nyomaték értékű rendszerek) 

 Egyszerűen áttekinthető készlet, minimális készletadminisztráció 

 

Gyári szenzorok 

A szenzor kínálatot az univerzális szenzorokkal jelenleg nem 
megoldható autótípusokhoz szükséges gyári szenzorok egészítik ki.  

Az OE szenzorok nem igényelnek programozást vagy konfigurálást, de 
a szenzor cseréjekor minden esetben szükség van a központi vezérlő 

egységgel (ECU) történő újratanításra. Egyes autótípusoknál ez automatikus folyamat, míg másoknál 
csak az OBD kapcsolaton keresztül lehetséges. Az OE szenzorok aktiválása és az újratanítás a Bartec 
eszközökkel végezhető el. 

 

Szerviz készletek TPMS szelepek átszereléséhez és javításához 

A jelentős igénybevétel és biztonsági szempontok miatt a 
TPMS szelepek esetében a gumiabroncs átszerelésekor is 
gyári előírás a kopásnak és korróziónak kitett alkatrészek 
cseréje, a szelep felújítása. Gumiszelep esetén ez a teljes 
szelep cseréjét jelenti. Fém szelepek esetében pedig a 
cserélendő alkatrészeket tartalmazó csomag, un. szerviz 
kit szükséges a munka szakszerű elvégzéséhez.   

A TPMS manager termékkínálatában szereplő Alligator és Schrader gyártmányú szerviz kit-ek 
használata megbízható és OE minőségű megoldást kínál a VDO, TRW, Pacific, Huf/Beru, Lear és 
Schrader gyártmányú, elsőszerelt TPMS szelepek szakszerű szervizeléséhez.  
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Szerszámkészletek TPMS szereléshez 

A TPMS szelepek és szenzorok cseréje, átszerelése 
és szervizelése jelentős plusz időráfordítást jelent. A 
megfelelő szerszámok használata garantálja a munka 
gyors, szakszerű és problémamentes elvégzését, az 
előírt nyomatékértékek pontos betartását.  

 

 

 

ONLINE SZERVIZ MANAGER – hatékony segítség a napi TPMS szervizmunkához 

Egységes szabvány hiányában és a sokrétű információigény miatt a TPMS szerviz könnyen jelentős 
időveszteséggel járó, frusztráló feladattá válhat. Ezért az eredményesség kulcskérdése a szükséges 
információkhoz való gyors hozzáférés és a lehetséges megoldások dzsungelében történő eligazodás.  

A SZERVIZ MANAGER segítségével az autómárka, típus és gyártási időszak kiválasztása után egyetlen 
képernyőn tekinthetők át az alábbi adatok: 

 Gyári szenzor típusa és kapcsolódó szervizinformációk 

 A gyári szenzor pótlására használható univerzális szenzortípusok 

 A gyári szelephez alkalmas szerviz-kit információk 

 Gyakorlati tapasztalatokra épülő szerviztippek, tanácsok 

A program lehetővé teszi a TPMS információk rendszámhoz rendelését, ill. azok rendszám alapján 
történő előkeresését. A SZERVIZ MANAGER használatával egyszerűen, néhány perc alatt készíthet 
árajánlatot, a napi szervizfeladatok elvégzését pedig olyan funkciók támogatják, mint pld. a TPMS és 
gumiabroncs állapotfelmérés, munkalap generátor vagy szervizidő kalkuláció. 
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Mi szükséges a SZERVIZ MANAGER használatához? 

Ez a funkció csak regisztrált szervizpartnereink számára hozzáférhető a kapott jelszóval történő 
bejelentkezést követően. A SZERVIZ MANAGER a Bartec eszközök és az Alligator programozás 
vásárlásához és használatához kapcsolt, ingyenes támogatás. 

Más eszközök használata esetén a szolgáltatás havi nettó 3.000 Ft előfizetési díj ellenében vehető 
igénybe. A minimális előfizetési időszak 6 hónap. Külön meghatározott feltételek szerint az előfizetési 
díj a partner által az adott időszak alatt realizált TPMS alkatrészvásárlások nettó értékétől függően 
visszatérítésre kerül. 

TPMS termékek online - 24 órás kiszállítással 

A SZERVIZ MANAGER használata során mindig szem előtt vannak az egyes alkatrészekre vonatkozó 
készlet és árinformációk, illetve lehetőség van az adott szervizfeladathoz szükséges alkatrészek 
azonnali megrendelésére. 

A www.tpmsmanager.hu weboldal WEBSHOP menüpontja online TPMS áruházként is működik. Ez a 
funkció minden partnerünk számára lehetőséget kínál a teljes termékkínálatban történő böngészésre 
és online megrendelések rögzítésére. A WEBSHOP használatához előzetes regisztráció szükséges, 
amely a KAPCSOLATFELVÉTEL alatt található adatlap kitöltésével végezhető el. A lehetőség iránt 
érdeklődő partnereink számára a regisztrációt követően rövidesen megküldjük a belépéshez 
szükséges felhasználói nevet és jelszót. 

Próbálja ki most!  
Igényelje hozzáférési jelszavát a KAPCSOLATFELVÉTEL menüpontban. Ha már 
korábban feliratkozott hírlevelünkre, akkor küldjön egy e-mailt a 
tpms@mobilio.hu címre „TPMS WEBSHOP hozzáférés igénylés” szöveggel. 

Minden szeptember 30-ig regisztráló és legalább 80.000 Ft nettó értékben 
vásárló új partnerünk számára az első rendeléssel 4 db eredeti Huf RDV001 
típusú alumínium TPMS szelepet is küldünk ajándékba.  

A szelep az összes gyári Huf/Beru szenzorhoz felhasználható.  

 

KAPCSOLATFELVÉTEL ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 

Mobilio Kft.  
1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54., 5. épület 
Tel: 06-1-398-1341 ● Fax: 06-1-398-1343 ● E-mail: tpms@mobilio.hu 
Web: www.tpmsmanager.hu 
 


