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PRODUKTOVÝ KATALOG
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HR Carsoft s.r.o.

Česká společnost HR CARSOFT s.r.o. se zabývá vývojem specializo-
vaných diagnostických nástrojů zaměřených nejen na vozy značek VW, 
Škoda, Audi, Seat, ale i Peugeot a Citroën a další. Tyto nástroje firma 
sdružila do integrovaného systému a pod značkou SuperVAG je dále 
nabízí prostřednictvím sítě prodejců na českých i zahraničních trzích. 

Diagnostické nástroje značky SuperVAG přinášejí zákazníkům 
především širokou nabídku užitečných funkcí, pohodlnější obsluhu 
programu a vstřícně navrženou zákaznickou podporu. Společnost 
HR CARSOFT s.r.o. se s produkty sdruženými pod značkou SuperVAG 
nadále soustředí na vozy značek VW, Škoda, Audi, Seat, pro které 
nabízí i nejobsáhlejší skupinu komfortních funkcí, postupně však 
zpracovává i základní diagnostické úkony na vozech dalších značek 
a doplňuje je funkcemi komfortními. Komfortní funkce a komfortní 
zobrazovací funkce umožňují řešení složitých operací a postupů jedním 
krokem. Základním prvkem všech výrobků zůstává především 
uživatelská vstřícnost doplněná kvalitní technickou podporou.

Samozřejmostí jsou pravidelné aktualizace našich nástrojů a jejich 
další rozšiřování. Nedílnou součástí naší podpory zákazníkům  
je propracovaná technická nápověda dostupná přímo v programu 
a technická podpora na telefonu i e-mailu.
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jednatel společnosti
technický ředitel pro vývoj a výzkum

Jan Berger
jednatel společnosti
obchodní a marketingový ředitel
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SuperVAG sada obsahuje:
• odolný a praktický kufřík
• komunikační adaptér USB nebo Bluetooth
• instalační DVD
• propojovací kabely
• návod

SuperVAG diagnostic tools

ORIGINAL
since 1999

Helpdesk

SuperVAG

AKTUALIZACE
Buďte o krok napřed v autodiagnostice díky pravidelným aktualizacím SW! 
Zajistěte si trvalý přístup k nejnovějším verzím SuperVAG.
Pravidelné aktualizace Vám přinesou pravidelnou podporu aktuálně 
zapracovaných vozů a řídicích jednotek, nové funkce, nástroje a nová data.

SuperVAG HELPDESK
Technická podpora Vám poradí!
Vyškolený tým odborníků je připraven na Vaše dotazy na emailu a telefonu
helpdesk@supervag.com
Tel.: +420 539 013 184
Propracovaná technická nápověda je součástí programu.
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Přehled produktů SuperVAG

DIAGNOSTIC TOOLS6–7

TOOLBOX8–9

KEY10–11

CHIPTUNING12–13
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• diagnostické funkce
• množství komfortních předprogramovaných funkcí

Vám zjednodušší složité technické postupy
• základní nastavení
• kódování
• přizpůsobení

Diagnostika specializovaná na vozy koncernu VW a PSA

DIAGNOSTIC TOOLS SVG–CWS
SVG–CPS
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helpdesk@supervag.com
Tel.: +420 539 013 184

www.supervag.com

• běžné diagnostické funkce
• komfortní předprogramované funkce
• komfortní přehledové funkce
• komfortní reset servisních intervalů
• základní nastavení
• kódování (dlouhé i krátké)
• přizpůsobení
• login
• zobrazení a ukládání bloků naměřených hodnot
• selektivní test akčních členů
• sekvenční test akčních členů

SuperVAG Comfort VW, SuperVAG Comfort PSA
profesionální diagnostický nástroj osobních automobilů a lehkých užitkových vozů.
Přednostně je určen pro vozy značek VW, Škoda, Audi, Seat. Možnost rozšíření na vozy 
značek Peugeot a Citroen.

• regenerace filtru pevných částic
• učení nových klíčů a dálkových ovladačů
• zvýšení startovací dávky u vznětových motorů VW EDC15/16
• doporučený postup oprav pro jednotlivé závady
• propracovaná technická nápověda přímo v programu
• pravidelně dostupné aktualizace
• technická podpora dostupná v programu, na telefonu

a také na e-mailu
• český produkt v českém jazyce s českou podporou
• přehledné grafické výstupy a protokoly

(uložit, tisk, odeslat)

Helpdesk

SuperVAG

DIAGNOSTIC TOOLS SVG–CWS
SVG–CPS

Pro vozy 
značek VW
Škoda, Seat,

VW a Audi

PSA
Peugeot,

Citroën

Tabulku podporovaných vozů naleznete na www.supervag.com

Buďte o krok napřed v autodiagnostice 
díky pravidelným aktualizacím SW!  

Rozšiřte Vaše diagnostické nástroje o další užitečné produkty
Toolbox - rozšiřující licence: VIN-R | SPEED | AIRBAG | FLASH
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• čtení a zápis sériové paměti EEPROM
• práce s tachometry
• čtení tajných čísel
• reaktivace airbagů
• klonování řídicích jednotek

TOOLBOX
SVG–TACH
SVG–VIN
SVG–ARB

Speciální nástroje k rozšíření diagnostiky
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      licence SPEED | SVG-TACH
• čtení a zápis sériové paměti EEPROM
• čtení hodnoty čítače kilometrů
• komfortní úpravy hodnoty čítače kilometrů v přístrojovém

panelu i motoru
• zjištění a změna hodnoty čítače FLASH
• zálohování / obnovení obsahu sériové paměti EEPROM

při manipulaci s řídicí jednotkou a výměně
• automatické rozeznání připojení řídicí jednotky
• klonování řídicí jednotky

SuperVAG TOOLBOX
sada speciálních nástrojů rozšiřující diagnostiku SuperVAG Comfort VW 
o další specializované nástroje.

licence VIN-R | SVG-VIN
• čtení tajného čísla (po K–line i CAN)
• komfortní čtení tajného čísla včetně bytů

Component Security
• ukládání zjištěných hodnot do souboru (historie)
• služba přípravy transpondéru pro nový klíč

licence AIRBAG | SVG-ARB
• reaktivace řídicí jednotky airbagu
• podporované jednotky VW2, VW3, VW5.1, VW6

(až do roku 2008)

TOOLBOX
SVG–TAC
SVG–VIN
SVG–ARBROZŠIŘUJÍCÍ

LICENCE
pro modul

SUPERVAG

COMFORT VW

a PSA

Tabulku podporovaných vozů naleznete na www.supervag.com

Prodáváno jako jednotlivé licence k rozšíření modulu SuperVAG Comfort VW a PSA.

helpdesk@supervag.com
Tel.: +420 539 013 184

www.supervag.comHelpdesk

SuperVAG Buďte o krok napřed v autodiagnostice 
díky pravidelným aktualizacím SW!  
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KEY SVG-KEY

• funkce pro přípravu a učení klíčů
• funkce pro učení dálkových ovladačů
• diagnostické funkce
• Helpdesk

SPECIÁLNÍ NÁSTROJE PRO PRÁCI S KLÍČI A DÁLKOVÝMI OVLADAČI
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KEY SVG-KEY

• funkce pro přípravu a učení klíčů
• funkce pro učení dálkových ovladačů
• diagnostické funkce
• Helpdesk

SPECIÁLNÍ NÁSTROJE PRO PRÁCI S KLÍČI A DÁLKOVÝMI OVLADAČI

KEY SVG-KEY

Funkce pro přípravu a učení klíčů:
•   automatické rozeznávání typu řídicích jednotek
•   export a příprava dat pro programování transponderů
•   bezpečné zjištění a ověření PINu a Component security
•   zobrazení stavu imobilizéru
•   učení klíčů
•   kontrola mazání paměti závad imobilizéru

komunikace přes USB a Bluetooth | množství speciálních a komfortních funkcí
snadné ovládání jednotné pro celý systém | přehledné grafické výstupy a protokoly
propracovaná nápověda | integrovaná technická podpora

Funkce pro učení dálkových ovladačů:
•   učení dálkových ovladačů
•   test signálu dálkových ovladačů

Diagnostické funkce pro zjištění stavu vozidla:
•   čtení a mazání paměti závad řídicích jednotek
•   automatické testování
•   protokol o stavu vozidla (uložení a tisk)

Modely
do roku 2013

Podporované značky:

Audi, VW,

Škoda, Seat

helpdesk@supervag.com
Tel.: +420 539 013 184

www.supervag.comHelpdesk

SuperVAG Buďte o krok napřed v autodiagnostice 
díky pravidelným aktualizacím SW!  

Tabulku podporovaných vozů naleznete na www.supervag.com
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CHIPTUNING SVG-FLS

Maximální spolehlivost a bezpečnost zápisu dat zajišťuje trojice ochranných mechanismů:

• výpočet kontrolního součtu před zápisem dat
• segmentový zápis dat bez nutnosti mazat celou paměť
• kontrola poškození datového souboru

SPOLEHLIVÝ NÁSTROJ PRO CHIPTUNING
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CHIPTUNING SVG-FLS

Maximální spolehlivost a bezpečnost zápisu dat zajišťuje trojice ochranných mechanismů:

• výpočet kontrolního součtu před zápisem dat
• segmentový zápis dat bez nutnosti mazat celou paměť
• kontrola poškození datového souboru

SPOLEHLIVÝ NÁSTROJ PRO CHIPTUNING

•   zrychlené čtení i zápis po sběrnici CAN
•   bezpečné čtení i zápis po sběrnici CAN
•   přes službu SuperVAG performance od nás dostanete
     upravený datový soubor, který programem Flash
     nahrajete do vozidla
•   úprava souborů pro DPF a AGR
•   on-line odesílání dat na úpravu
•   bezpečný zápis dat do paměti eliminuje riziko
     poškození paměti se stoprocentní úspěšností
 

SuperVAG FLASH
spolehlivý nástroj pro práci s pamětí FLASH EEPROM | nástroj poskytuje vše 
potřebné pro chipování motoru | profesionální chiptuning si žádá spolehlivý 
nástroj pro práci s řídicí jednotkou a samozřejmě také upravené datové soubory 
SuperVAG nabízí obojí!

•   rozsah podporovaných značek a modelů a ceny
     úprav jednotlivých souborů naleznete
     www.supervag.com
•   propracovaná technická nápověda dostupná
     přímo v programu
•   pravidelně dostupné aktualizace
•   technická podpora po telefonu i e-mailu
•   český produkt v českém jazyce a s českou podporou

CHIPTUNING SVG-FLS

helpdesk@supervag.com
Tel.: +420 539 013 184

www.supervag.comHelpdesk

SuperVAG Buďte o krok napřed v autodiagnostice 
díky pravidelným aktualizacím SW!  

Tabulku podporovaných vozů naleznete na www.supervag.com

SuperVAG FLASH

nástroj pro práci s pamětí

FLASH EEPROM

Podporované značky: Audi, VW, Škoda, SEAT, PEUGEOT, CITROËN, 
KIA, HYUNDAI, FORD, RENAULT, FIAT a mnoho dalších



 14

Helpdesk

SuperVAG

HR Carsoft s.r.o.
Čichnova 23a,
624 00 
Brno - Komín

supervag@supervag.com
www.supervag.com

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ / SALES DEPARTMENT:

Mobil: +420 774 702 623
Telefon: +420 544 501 040
supervag@supervag.com

TECHNICKÁ PODPORA / HELPDESK

Mobil: +420 777 102 477
Tel.: +420 539 013 184
helpdesk@supervag.com

+420 544 501 040

Informace o technických údajích, konstrukci, vybavení, materiálech, zárukách a vnějším vzhledu se vztahují na období zadávání katalogu do tisku. Výrobce 
si vyhrazuje právo na změny bez předchozího oznámení. Údaje uvedené v tomto katalogu jsou tedy pouze orientační. Vzhledem k omezeným technickým 
možnostem tiskového procesu barvy vyobrazen v tomto katalogu mohou mírně lišit od skutečných odstínů barev v softwaru.




