De benchmark in
complete technische
informatie voor uw
garage.

WorkshopData™
Tech
HaynesPro Tech is een intuïtief,
gebruiksvriendelijk systeem dat
in de loop van vele jaren verder
is verfijnd. Het systeem bevat
alle belangrijke informatie over
mechanische reparaties.
Niet alleen de kwaliteit, juistheid,
bruikbaarheid en relevantie van
data zijn belangrijk,
maar ook hoe de data worden
gepresenteerd aan de gebruiker.
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Identificatiegegevens
IDENTIFICATIEGEGEVENS

Het vinden van uw
voertuig is heel
eenvoudig.
De identificatiecodelocaties bieden
u een aanbevolen methode om uw
voertuig te identificeren. HaynesPro
Tech biedt verschillende zoekopties,
zoals motorcode, Europese typegoedkeuring en VIN. Afhankelijk van
het land kan ook op kenteken worden gezocht.
FUNCTIES
VIN- en
identificatielocaties





VIN-decoder






Uitrustingcodes

Onderhoud
ONDERHOUD

Duidelijk, compleet
en vooral praktisch.
Via een centraal overzicht van de
OEM-onderhoudsintervallen kunt u
snel de benodigde service vinden.
De intervallen voor service-items geven snel onderhoudsinformatie (tijd
en kilometrage) voor specifieke componenten.

Vervolg op de volgende pagina
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Vervolg van de vorige pagina

Er zijn complete, afdrukbare onderhoudsschema's per merk, model en
type, weergegeven per interval en
uitgesplitst naar onderwerp (motor,
remmen, ...) of locatie (motorruimte,
onderzijde van het voertuig, ...).
Ook aanvullende werkzaamheden
worden weergegeven volgens de
aanbevelingen van de OEM. Bij alle
taken worden de OEM-code en de
tijd vermeld. Boven en onder aan de
pagina wordt bovendien de totale
tijd weergegeven.
Een unieke functie is de vermelding
van logische vervolgwerkzaamheden, zodat het werkblad gemakkelijker ingevuld kan worden.
FUNCTIES
Onderhoudsschema's (op
OEM gebaseerd)





Afdrukbare werkbladen





Smart Links naar
afstelgegevens





Links naar onderdelen








Instructies voor het
resetten van serviceindicators





Intervallen voor
vervanging
distributieriem



Procedures voor bandenspanningsbewaking



Vervolgwerkzaamheden
Extra werkzaamheden
Servicetijden

Vervolg op de volgende pagina
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Vervolg van de vorige pagina

SMART LINKS
Waar dit handig is, zijn links ingevoegd naar afstelwaarden,
naar gedetailleerde, van toelichtingen voorziene technische tekeningen van componenten of
naar subsecties over andere aspecten van de werkzaamheden.
Er zijn instructies voor het ontkoppelen en weer aansluiten van
accu's en voor het resetten van
service-indicators en systemen
voor
bandenspanningsbewaking.

Smart Links naar
belangrijke onderwerpen:
AFSTELGEGEVENS
SMEERMIDDELEN EN
VLOEISTOFFEN
REPARATIEHANDLEIDINGEN
REPARATIETIJDEN
TECHNISCHE TEKENINGEN

Smart Links naar andere
functies en onderwerpen:
• Carrosserie en lak-rapport
• Voertuiginspectierapport
• Bandeninspectierapport
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Reparatiedata
AFSTELGEGEVENS

Met het woord
'uitgebreid' doen we
deze informatie nog
tekort.
De veelomvattendheid van de informatie in dit onderdeel van Tech kan
niet zomaar worden omschreven als
'uitgebreid'. Er zijn enorm veel specificaties, uiteenlopend van aanhaalmomenten tot ontstekingsvolgordes, van stationaire toerentallen tot
NOx-emissies en van de druk op de
dop van het koelsysteem tot de slijtagegrens van de remschijven.
FUNCTIES
Aandrijfriem

Emissiedata





Bandenmaten en
bandendruk



Aanhaalmomenten



Airconditioningvulpluggen



Capaciteitsgegevens




Wieluitlijning

Slijtagegrenzen
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SMEERMIDDELEN
EN VLOEISTOFFEN

Alle specificaties voor
oliën en vloeistoffen
in één overzicht.
Alle denkbare specificaties zijn hier
beschikbaar, met handige links naar
bijbehorende informatie voor extra
gebruiksgemak en met technische
illustraties van de locaties van vul- en
aftappluggen.
FUNCTIES
Kwaliteit en viscositeit





Capaciteit en
aanhaalmomenten





Locatie van vul- en
aftappluggen
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REPARATIEHANDLEIDINGEN

Gedetailleerde stapvoor-stap instructies
voor reparatie en
onderhoud.
Tech biedt gedetailleerde stap-voorstap instructies voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden die specifieke procedures vereisen voor een
bepaald voertuig, ook al zijn ze verder routinematig. Ook hier biedt Tech
duidelijke technische illustraties, zo
nodig met referentienummers voor
speciale gereedschappen. Op deze
manier helpt Tech u de productiviteit
te verhogen en de workflow in uw garage te verbeteren.
FUNCTIES
Distributieriem:
uitbouwen/inbouwen



Distributieketting:
uitbouwen/inbouwen



Multiriem: uitbouwen/
inbouwen



Koppeling: uitbouwen/
inbouwen



Handgeschakelde
transmissie: uitbouwen/
inbouwen



Koelsysteem: aftappen/
vullen



Roetfilter










Accuprocedures
(Semi-)automatische
transmissievloeistof:
niveau controleren en
aftappen/vullen



Bandenspanningsbewaking (TPMS)



Klepspelingen



Injector: uitbouwen/
inbouwen
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REPARATIETIJDEN

Een realistisch
tijdkader.
HaynesPro past de officiële reparatietijden (van de OEM) aan om rekening te houden met bijbehorende
werkzaamheden, zodat de gegevens
meer in overeenstemming zijn met
de werkelijkheid. De module bevat
informatie over een groot aantal inbegrepen werkzaamheden, zodat
overlappingen berekend kunnen
worden. Door het vermelden van
vervolgwerkzaamheden voorkomen
we dat er arbeidstijd over het hoofd
wordt gezien. Dit draagt bij tot het
maximaliseren van de omzet.
FUNCTIES
Overlaptechnologie





Specifieke en algemene
tijden





Vervolgwerkzaamheden







Links naar onderdelen
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Algemene functie
PRIJSOPGAVE
De prijsopgave is het vertrekpunt
voor snelle kostenramingen op basis
van intelligente koppelingen tussen
data, reparatietijden en onderdelen.
Het resultaat kan gemakkelijk worden geëxporteerd voor gebruik bij
het bestellen van onderdelen.

Belangrijkste functies en
eigenschappen:
Gecombineerd overzicht van
geselecteerde onderhouds- en
reparatiewerkzaamheden
Mogelijkheid om
werkzaamheden en
onderdelen handmatig toe te
voegen
Handige exportfunctie
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TECHNISCHE
TEKENINGEN

Meer dan 100.000
hoogwaardige
technische tekeningen.
Een plaatje zegt meer dan 1000
woorden. En HaynesPro heeft meer
dan 100.000 hoogwaardige technische tekeningen in zijn database. Dit
zijn geen generieke afbeeldingen,
maar speciaal gemaakte illustraties
waarin bepaalde onderdelen zijn
gemarkeerd om gemakkelijker herkenbaar te zijn, en met rechtstreekse
links naar een onderdelencatalogus
om het bestellen te vereenvoudigen.
Aanhaalmomenten worden in de
tekening vermeld, zodat de desbetreffende bouten en moeren correct
worden aangedraaid. Bovendien
wordt aangegeven welke bouten of
moeren op een gegeven moment
vervangen moeten worden en of het
gebruik van borgmiddelen noodzakelijk is.
FUNCTIES
Links naar onderdelen
Aanhaalmomenten
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Terugroepacties
TERUGROEPACTIES

Zorg dat het
voertuig aan alle
veiligheidsnormen
voldoet door de
klant te informeren
over eventuele
terugroepacties voor
het voertuig.
HaynesPro Tech bevat ook officiële
informatie over terugroepacties, zodat de voertuigen altijd aan de veiligheidseisen voldoen.
FUNCTIES
OEM-terugroepacties
vanwege veiligheid





Koppeling naar foutcodes
en gerelateerde cases
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