
Making 
vehicles 
talk.

CARS GENERICTRUCKS



Från första idén, genom utveckling och till den 
slutliga produkten, alla våra lösningar kommer 
från våra egna medarbetare på huvudkontoret
i Trollhättan, Sverige. 

Ren skandinavisk kvalitet, skapad för diagnos-
användare som förväntar sig inget mindre än 
professionella lösningar som hjälper dem att 
lösa nästintill vilket problem som helst.
Snabbt, enkelt och pålitligt.  

ICON är resultatet av över 30 års erfarenhet av 
ingenjörskunskap inom diagnos, kunskap om 
verkstadsarbete och fordonsdiagnos samt en 
ambition att alltid vilja förbättra och utveckla 
kvaliteten på våra produkter.  

Vi lever i en föränderlig tid där inte bara fordon genomgår stora förändringar. Även fordonens 
roll i familjen, i företaget och i vårt samhälle förändras. Fordonsteknologins framsteg exploderar 
och nya teknologiska eror utvecklas. Miljömedvetenheten resulterar i nya lösningar och det 
finns en mängd finansiella osäkerheter att hantera.

Nya ekosystem av fordon dyker upp och konsumenter och fordonsägare kräver mer än bara 
fordon som fungerar. De kräver upplevelser.  Autocoms vision är att guida färden mot säkrare 
fordon på våra vägar, och genom att göra så skapar vi även upplevelser för människor.  

Få jobbet gjort
• Arbeta med fler fordon
• Enorm databas som täcker de flesta behov
• Effektivare resursanvändning
• Färre misstag och återbesök 

 

Nya intäktsmöjligheter
• Serva elektriska- och hybridfordon
• Erbjud nya servicear och koncept
• Håll uppe tempot 
• Häng med i utvecklingen

Tjäna mer pengar
• Arbeta snabbare och mer ekonomiskt
• Serva fler fordon per dag
• Hantera fler problem
• Betala för det du använder 

Kundupplevelse och lojalitet
• Gör jobbet rätt från början
• Låt bara säkra fordon lämna verkstaden
• Ge kunder upplevelser utöver själva servicen 
• Minska risken att kunder går till konkurrenterna 

ICON är fullpackad med funktioner som gör det möjligt att planera och 
utföra service snabbare, direkt från stunden som fordonsägaren går in
i verkstaden, till diagnosen och reparationen och hela vägen tills det att 
kunden lämnar din verkstad. Detta är möjligt tack vare funktioner som 
AutoVIN, Security Gateway och Quick Connect Bluetooth, för att nämna 
några. 

Vår omfattande och ständigt växande databas av fordon har en idealisk 
bredd och djup. Med 23 olika elektriska fordonsmärken i CARS och 10 
i TRUCKS är ICON en utmärkt diagnoslösning. Mekanikern kan enkelt 
identifiera majoriteten av problem, på majoriteten av fordonsmärken 
och modeller.

Desto snabbare du kan göra klart ett jobb, desto snabbare kan du påbörja 
nästa jobb. Tillsammans med våra mjukvaror hjälper ICON dig att enkelt 
identifiera problemen och ger dig även vägledning till att lösa dem.  

Hjälpsamma funktioner och en ständigt växande databas av fordon är några 
av fördelarna som hjälper dig att lösa problemen, både snabbt och proffsigt.

Framtidsfokuserad diagnostik

Fördelar för verkstaden

Få jobbet gjort. Snabbt, korrekt och säkert.

Made in Sweden

Pålitliga fordon på vägarna - idag och imorgon

CARS och TRUCKS är kompetenta mjukvaror med funktioner som System Identification, 
System Search och System Update. Du kan utföra service, felsökning, justeringar och 
aktiveringar på olika fordonssystem, tack vare en unik fordonstäckning. 

CARS mjukvaran innefattar omkring 35 000 unika system och nästan 18 000 i TRUCKS. 
Siffror som ökar vid varje release. CARS innehåller både vanliga passagerarbilar och 
lätta kommersiella fordon med alla möjliga drivmedel samt elekriska- och hybridfordon. 
TRUCKS är för lätta och tunga fordon, släpvagnar och bussar.

Omfattande databas med 35 000 system



FLERFÄRGSINDIKATOR

Synlig i 360 grader så du alltid 
kan se statusen på ICON.  

ROBUST YTA
Damm- och fuktresistent yta 

av TPE-plast. Fickformat och är 
enhel att hålla i.  

CAN-FD
Stödjer högre kommunikations-

hastighet i fordonen.  

DoIP
Integrerad möjlghet att
kommunicera med DoIP.

IKONERNA
Tydliga och informativa ikoner 
som visar Wi-Fi-uppkoppling, 
fordonets batteristatus, Flight 
Recorder och status på ICON.  

UTBYTBAR KABEL
Snabb och enkel lösning för 

utbyte av kabeln.   

PASSTHRU
(SAE J2534)

Möjlighet att ladda mjukvara 
från fordonstillverkarna. 

TEKNISK SPECIFIKATION
Dimensioner: 190 x 52 x 17 mm
Arbetstemperatur: -20 – 40° C

Spänning: 6-36 V
Maximal ström: 500 mA 

Vikt: 410 g 

CARS
Diagnosmjukvara för passagerarbilar och lätta 
kommersiella fordon.  

• Läs och radera felkoder
• Gör justeringar och aktiveringar
• Enorm databas, med både bredd och djup
• Elektriska- och hybridfordon 
• Smarta och förenklande funktioner  
• Lätt att använda och effektivitetsfokuserad 

GENERIC
Mjukvara som identifierar emissionsrelaterade 
felkoder. 

•  ISO 15031
•  Läs bekräftade och väntande felkoder
•  Läs beredskapstester 
•  Se emissionsrelaterad data 
•  Uppfyller TSFS 2010:78 

Info System
Ett av världens bästa tekniska informations-
system för fordonsservice. 

• Tekniska ritningar inkl vridmoment
• Steg för steg-guide av felkoder 
• Servicebulletiner länkade till felkoder
• Världsledande datatäckning, från  
 HaynesPro Workshop Data

Utför en komplett fordonsdiagnos

TRUCKS
Utför diagnostik på lastbilar, bussar, transportbilar och 
trailers. Läs och radera felkoder, ställ in parametrar 
och konfigurationer, gör justeringar och kalibreringar.

• Nivåsensorkalibrering (luftfjädring)
• Återställning av servicelampa
• Kalibrera växellåda
• Kalibrera bromssystem
• Analysera cylindrar
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