
TechPRO®
Scanner automotivo para 
diagnóstico de falhas.

O scanner TechPRO® promete um diagnóstico rápi-
do para uma manutenção muito mais eficiente.
Rápido, preciso e fácil de usar!

 n Sempre conectado: obtenha as atualizações mais recentes 

e esteja sempre pronto com recursos especiais;

 n Design inovador da interface que oferece acesso imediato 

e rápido a todas as informações necessárias para o seu 

trabalho profissional; 

 n Ampla cobertura de veículos europeus importados;

 n Opção de programação e controle                                   

PASS-THRU disponível.

Rápido &
Preciso

Produzido por  

MAHLE
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www.mahle-aftermarket.com 

Desenvolvido sob medida para as oficinas

 n Possui um sistema integrado de informações técnicas 

como: diagrama de circuitos, lista de falhas e tela de 

status. Ele faz a leitura de dados e erros, exibe soluções, 

permite o diagnóstico de uma única peça e codificação de 

componentes. Avalia os sitemas de injeção, transmissão, 

ABS, Airbag, painel de instrumentos, chassis e ADAS.

Diagnóstico em menos de 7 segundos

 n A inicialização ocorre em menos de 7 segundos exibindo o 

diagnóstico simultaneamente.

Software de diagnóstico MAHLE é usado com o disposi-

tivo TechPRO® em sistemas operacionais Windows®, iOS 

ou Android e você pode adquitir a licença para o seu seu 

tablet ou computador.

Projetado para otimizar seu trabalho
Com inúmeras funcionalidades, opções de análises e software simples de utilizar , o scanner 
TechPRO promete um diagnóstico rápido e preciso para uma manutenção muito mais eficiente.   

Principais funções

 n Reset da luz de óleo
 n Reset de serviço
 n Aprendizagem do corpo de  borboleta
 n Reprogramação de módulo
 n Recúo da pinça de freio eletrônica
 n Codificação de chaves (sob consulta)
 n Leitura dinâmica dos parâmetros
 n Programação do freio eletrônico

Informações Técnicas

Dimensões: 317 x 217 x 50 mm (terminal) / 120 x 48 x 25 mm (VCI) 

Peso: 1,500 g (terminal) / 90 g (VCI)

Protocolo de comunicação: ISO 14230 (ISO 9141-2) / ISO 11519 – J1850 PWM/ISO 11519 – J1850 VPW / ISO 11898-2 

– barramento CAN de alta velocidade / ISO 11898-3 – Barramento CAN de baixa velocidade / SAE J2411 – Barramento 

CAN de cabo único

SAE J2534 PASS-THRU: NEXUS-THRU (opcional)

Ligação sem fios: Bluetooth 4.1 - Wifi 802.11 B/g/n antena dupla - Tecnologia de formação de feixe (terminal) / Bluetooth 

4.1 com alcance de transmissão até 100 metros em campo aberto (VCI)

Acessório opcional - Visor: TFT LCD tátil de 10.1”, com 1.200 x 800 de resolução (terminal)
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