
KTS 900 Truck: dé diagnose-oplossing  
voor bedrijfsvoertuigen

Hot swap-functie Alle poorten zijn beschermd Gebruik als tablet

Met KTS 900 Truck en het softwarepakket  

ESI[tronic] for Truck beschikt de werkplaats voor 

bedrijfsvoertuigen over een volledig systeem voor 

de diagnose van lichte bedrijfsvoertuigen, vracht-

wagens, bussen en aanhangwagens.

Volledig mobiel systeem 
 KTS 900 Truck: compleet en onmiddellijk inzetbaar
 DCU 220 bedieningseenheid en draadloze KTS Truck 

module
 Dankzij twee lithium-ion batterijen kan de DCU 220 

overal in de werkplaats en zelfs tijdens een proefrit 
worden gebruikt

Mobiel werken gedurende lange perioden
 Inclusief twee identieke lithium-ion batterijen
 Eén batterij volstaat voor onafgebroken werken in de 

werkplaats
 Indien nodig kunnen de batterijen zonder onderbre-

king tijdens de gewone werking worden vervangen 
(hot swap functie)

Testers afgestemd op behoeften in werkplaats
 De DCU 220 is een robuuste 2-in-1 convertible werk-

plaats-pc die zowel als tablet of als laptop kan ge-
bruikt worden

 Stevige behuizing met 11.6” aanraakscherm
 Geïntegreerde WiFi en Bluetooth verbinding en tallo-

ze afgeschermde aansluitmogelijkheden
 Beperkt gewicht en geïntegreerde praktische hand-

greep zorgen voor een maximale mobiliteit binnen en 
buiten de werkplaats

 Opvallende kenmerken van het voertuig kunnen wor-
den gedocumenteerd met de ingebouwde camera en 
de nodige reserveonderdelen kunnen worden gefoto-
grafeerd

Modulair concept met de Diagnostic Control Unit
 De robuuste DCU 220 werd speciaal voor gebruik in 

de werkplaats ontworpen en beheert alle test- en 
diagnosesystemen van Bosch, zoals de nieuwe FSA 
500.

Compleet systeem voor bedrijfsvoertuigen

DCU 220 en KTS Truck module

KTS 900 Truck
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KTS Truck: de modulaire oplossing voor 
bedrijfsvoertuigen

Geïntegreerde digitale camera LED-toestandweergave Geïntegreerde handgreep

Technische
kenmerken

DCU 220 

PC-kaart Intel Core i5-4200U, 1.6GHz (2.3GHz), 
besturingssysteem Windows 7 pro 64bit , 
geheugen 4 GB DDR3L, uit te breiden tot  
8 GB, interne harde schijf van 256 GB SSD

Weergave Multipoint 11,6" touchscreen, resolutie 
1.366 x 768 pixels

Uitrusting Geïntegreerde multimediacamera 5 mega-
pixel, Bluetooth 4.0 klasse 1, WLAN 802.11 
a/b/g/n. Ethernet 10/100 Mbits

Toestandweergave 4 verklikkers: aan/uit, harde schijf, WLAN 
IEEE 802.11ac, batterijen, Bluetooth

Interfaces 2 USB 3.0
1 USB 2.0
Gigabit LAN RJ45 HDMI 
Audio in/out
Docking

Lithium-ion-batterij 2 lithium-ion-batterijen 14,4 V,  
32 Wh. Batterijen met laadindicator

Behuizing Stevige magnesiumbehuizing, IP 54  
(IP 65 buitenkant)

Werkings-

temperatuur

0 tot 40 °C

Afmetingen 355 x 262 x 42 mm (l x h x d zonder handvat)

Werkplaatsen voor bedrijfsvoertuigen die reeds 

met een computer uitgerust zijn, beschikken met 

KTS Truck over de ideale instapoplossing.

Geoptimaliseerd mobiel diagnosesysteem
 KTS Truck-module voor lichte bedrijfsvoertuigen, 

vrachtwagens, aanhangwagens en bussen
 Aan te sluiten op de DCU 220-tester, pc of laptop
 Geïntegreerde Bluetooth-verbinding met groot bereik 

(tot 100 m)
 Inclusief Bluetooth USB-adapter
 Via de USB-poort kan de KTS Truck-module op alle 

gangbare laptops of pc's aangesloten worden
 Robuuste behuizing

Modulair concept met Bluetooth-verbinding

Modulaire oplossing

KTS Truck
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Alles binnen handbereik
Naast de stuurapparaatdiagnose bevat de ESI[tronic] for 
Truck software ook technische informatie zoals elektrische 
schema’s, onderhoudsrichtlijnen en systeeminformatie.
Ook beschikbaar zijn een catalogus van Bosch-
reserveonderdelen, inclusief de catalogusgegevens van 
Bosch partner ZF Services, ook met onderhoudsinformatie 
en inbouwhandleidingen voor producten van de merken 
Sachs, Lemförder, Boge en ZF Parts. ESI[tronic] for 
Truck biedt alle nodige informatie voor het uitvoeren 
van een betrouwbare diagnose, volledig onderhoud 
en efficiënte reparaties. Het softwarepakket bestrijkt 
vrijwel de volledige markt van lichte bedrijfsvoertuigen, 
vrachtwagens, aanhangwagens en bussen die gangbaar 
zijn op de Europese markt.

Voertuiginformatie
Basisinformatie over bedrijfsvoertuigen die tevens in de 
software is opgenomen, zoals modellenreeks, vermogen, 
motorbenaming en asconfiguratie, vormt de basis voor een
betrouwbare diagnose in de werkplaats voor 
bedrijfsvoertuigen.

ESI[tronic] 2.0 Truck-module: alle informatie  
en functies voor bedrijfsvoertuigen

Voertuiginformatie

Stuurapparaatdiagnose

Technische gegevens en testwaarden

Systeeminformatie
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Diagnose
Belangrijke functies voor de werkplaats van bedrijfsvoer-
tuigen zijn inbegrepen: foutcodes lezen en wissen, actuele 
waarden selecteren, regelsystemen activeren, onder-
houdsintervals terugstellen en componenten afstellen.

Technische gegevens
ESI[tronic] for Truck biedt uitgebreide hulp bij het opspo-
ren van defecten: door middel van testwaarden en systee-
minformatie met opgave van uitgangsspanning, werkings-
karakteristieken, enz.

Elektrische schema’s
De logische bediening met dynamische beschrijving van 
componenten maakt deze eenvoudig en snel.

Onderhoud
De halfjaarlijkse en jaarlijkse inspecties met bijkomende 
controlepunten kunnen altijd worden geraadpleegd.

Onderdelencatalogus
Altijd raadpleegbaar: de volledige catalogus met reserveon-
derdelen van Bosch en ZF Services
 Handmatige en automatische versnellingsbakken
 Ophanging
 Stuurinrichting
 Koppeling

Elektrische schema's

Onderhoud

Onderdelencatalogus

Montage-instructies

ESI[tronic] 2.0 Truck-module: alle informatie  
en functies voor bedrijfsvoertuigen
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