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TPS
Základní nástroj pro servis pneumatik s tradiční kvalitou a pevnou konstrukcí má nezvykle široké 
využití v diagnostice. Provádí uživatele krok po kroku jednotlivými pracovními procesy. TPS 
komunikuje s čidly každého kola a po přiblížení se k pneumatice je schopen toto čidlo, pokud 
zůstalo ve stand-by režimu, aktivovat a následně ověřit aktuální stav a zobrazit na integrovaném 
displeji tlak, teplotu a také další diagnostické informace, které výrobce poskytuje. 

TPS2
Zařízení pro pneuservisy, které slouží k profesionální a komplexní obsluze systémů TPMS. Součástí 
je velký barevný displej s vysokým rozlišením. Jeho využití a funkce jsou shodné jako u nástroje 
TPS a volitelně umožňuje komunikovat s ovladači TPMS pomocí diagnostického konektoru ve 
spolupráci s testerem NanoService.

TPS KEY 
Ideální řešení pro servisy, které jsou již vybaveny diagnostickým zařízením AXONE Nemo, 
AXONE 4, AXONE 4 Mini nebo AXONE S a mají zájem o rozšíření diagnostických možností o servis 
kol. TPS KEY transformuje uvedena diagnostická zařízení na plně funkční řešení pro obsluhu 
TPMS.

Obsluha TPMS

Kalibrace kamer (ADAS)
Pokročilé asistenční systémy pro podporu řízení, ADAS, 
jako je např. parkovací asistent, systém pro udržování 
jízdního pruhu nebo automatické nouzové brždění jsou 
u nových automobilů stále oblíbenější. V souvislosti s 
touto potřebou vypracovala TEXA “schéma kalibrace 
kamer“ skládající se z mnoha panelů určených pro 
jednotlivé značky aut, které ve spojení s diagnostickým 
softwarem IDC5 TEXA, umožňuje optimální kalibraci 
čidel používaných v systémech tohoto typu. 

POZOR: ne všechny značky a modely vozidel vyžadují 
použití vnějšího systému kalibrace kamer.

Software obsahuje kompletní návod na používání panelů, 
uzpůsobený pro každou značku a model. Tento návod 

obsahuje také informace jako např.: výška nastavení 
panelu, vzdálenost od vozidla, sbíhavost apod., krok po 
kroku prochází všechny fáze kalibrace. Pro zajištění 
nejlepší možné podpory během kalibrace vypracovala 
TEXA aplikaci ADAS, která usnadňuje proces volby 
správného vozidla a konkrétního elektronického systému 
a zároveň zpřístupňuje funkce:

KALIBRACE KAMERY / RADARU*

PARKOVACÍ ASISTENT

Tyto aplikace lze aktivovat prostřednictvím virtuálního 
obchodu TEXA APP.



AXONE Nemo
Je nejpokročilejší a nejvšestrannější vizualizační jednotkou, která je momentálně na trhu dostupná. 
Impozantní technická specifikace zajišťuje účinnost v dílenských podmínkách. Nástroj je vybaven 
pokročilými technologiemi: 12 palcový kapacitní displej s vysokým rozlišením 2160x1440, sklo 
Gorilla Glass, procesor Intel® Quad Core N3160, paměť RAM 8 GB a SSD disk 250 GB. Obsahuje 
také balík čidel skládající se z barometru, akcelerometru, gyroskopu, kompasu, čidla světla 
a modulu GPS. Díky použití hořčíku je kryt nástroje nadmíru odolný a zároveň lehký, a přitom 
skvěle odvádí teplo. Nový software IDC5, který je srdcem tohoto nástroje, má strukturu typu “user 

experience” a využívá “touch gesture“ a zároveň umožňuje dotykovou navigaci systému. Další unikátní vlastnosti 
tohoto nástroje je možnost rychlé instalace výměnných magnetických modulů, které umožňují rozšíření jeho kapacity 
a měřícího potenciálu, což umožňuje rozvoj zařízení i v budoucnosti.

Diagnostické nástroje

* Kalibrace radaru není závislá na použití panelů a může být provedena pouze na vozidlech, která jsou k tomu uzpůsobena.
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AXONE 4 Mini
V oblasti diagnostiky ztělesňuje většinu výjimečných vlastnosti diagnostiky TEXA. Za rafinovanou 
estetiku vděčí rezistenčnímu 7 palcovému monitoru s rozlišením 800x1280. Procesor Cortex A8 
zajišťuje výjimečnou rychlost a zároveň o polovinu zkracuje délku jednotlivých operaci ve srovnání 
s nástroji předchozí generace. Veškeré vybavení tohoto inovačního výrobku zajišťuje uživatelům, 
že tento výrobek budou používat po mnoho let a neztratí kontakt ani s nezvratnou evoluci na 

trhu elektroniky pro automobily. Jedná se o praktický a pevný výrobek (Standard IP 42), který nabízí ideální řešení pro 
náročného uživatele.

AXONE S (TPS/FAST-FIT)
Jako první uvádí koncepci multifunkčního diagnostického nástroje; díky této nové koncepci a 
použití různých konfigurací si jej každý servis může optimálně přizpůsobit pro vlastní potřeby. V 
současnosti jsou dostupné verze softwaru, které splňují nároky profesionálních opraven, jsou to 
Diagnostika, FAST-FIT a TPS s připojeným USB KEY. 
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Navigator TXTs 
Navigátor TXTs je nejvšestrannějším a nejefektivnějším diagnostickým rozhraním TEXA, protože 
umožňuje pracovat ve všech diagnostických prostředích (CAR, TRUCK, BIKE, OFF-HIGHWAY 
i MARINE) při zachování všech diagnostických funkcí, jako jsou: snímání stavu a parametrů 
systému, provádění aktivací, nastavení a konfigurací, umožňuje deaktivaci servisních kontrolek, 
prohlídek a airbagů, konfiguraci rozvoden, klíčů a ovladačů a mnoho dalšího. Navigátor TXTs 
je kompatibilní s protokolem PASS-THRU*, který každému servisu umožňuje využití testeru ke 
spojení se softwarem jednotlivých výrobců vozidel za účelem provedení diagnostiky. 

Navigator TXB Evolution
Jedná se o avantgardní rozhraní nové generace, jehož zpracování zohledňuje specifické požadavky 
motocyklového prostředí a vybavení pro motorové čluny. Dokáže obsluhovat všechny v současné 
době používané protokoly. Díky zabudovanému 16-pinovému konektoru CPC, dokáže využívat 
všechny diagnostické kabely BIKE a MARINE. Kromě „klasické“ diagnostiky umožňuje registraci 
diagnostiky během silničních testů**. 

Navigator NANO S 
Jedná se o základní řešení diagnostických rozhraní TEXA. Navigátor se vyznačuje ergonomickými 
rozměry a pevným a odolným krytem. Umožňuje provedení všech diagnostických operací v 
osobních a užitkových automobilech, motocyklech, skútrech, vodních skútrech a terénních 
čtyřkolkách. Navigátor NANO S byl navržen dle požadavků moderních servisů a umožňuje 
mechanikům provádět veškeré diagnostické testy rychle a pohodlně.

* Ověřte si kompatibilitu a funkce zpřístupněné jednotlivými výrobci vozidel na www.texa.com/passthru.

** Před provedením silničních diagnostických testů se důkladně seznamte s instrukcemi a doporučeními uvedenými na: 
www.texa.it/test-drive. TEXA S.p.A. není odpovědná za jakékoli škody vzniklé z důvodu nesprávného užívání vybavení, postupování 
v rozporu se všemi procesy a doporučeními a fázemi uvedenými na výše uvedené internetové adrese a v návodu k obsluze výrobku.

Měření

UNIProbe i TwinProbe
Jsou to rozhraní pro provádění analogového a digitálního měření v rámci tradiční diagnostiky. 
Díky technologii Bluetooth komunikují tato rozhraní bezdrátově s vizualizačními jednotkami nebo 
s libovolným počítačem s operačním systémem Windows. 

UNIProbe obsahuje 6 zařízení: 4-kanálový osciloskop, multimetr, tester komunikační sítě, tester 
akumulátoru, generátor signálů, tlakový tester a možná je také verze rozšířena o tester systému 
spouštění a dobíjení.

TwinProbe oproti tomu obsahuje 2- kanálový osciloskop, generátor signálů, voltmetr a ampérmetr.



RC2 i RC3 
Pro snímání otáček a teploty motoru doporučuje TEXA RC2 a RC3. RC2 může provádět měření také pomoci mikrofonu 
a zbytkového signálu akumulátoru nebo prostřednictvím indukční svorky a piezoelektrického čidla. RC3 kromě výše 
uvedených způsobů umí snímat údaje přímo z OBD zásuvky vozidla a pracovat jako SCANTOOL EOBD. Mechanik tak 
může provádět oba úkony při použití jednoho nástroje.

Režimy snímání údajů:
RC2:
1. pomoci indukční svorky a piezoelektrického čidla (volba);
2. pomoci mikrofonu a zbytkového signálu akumulátoru;

RC3:
1. pomoci indukční svorky a piezoelektrického čidla (volba);
2. pomoci mikrofonu a zbytkového signálu akumulátoru;
3. přímo z OBD zásuvky vozidla

V případě snímání otáček a teploty motoru z OBD zásuvky, provádí RC3 měření bez nutnosti otevírat kapotu vozidla.

GASBOX i OPABOX 
GASBOX Autopower je analyzátorem zplodin pro vozidla s benzínovými motory a na plyn. Jeho součásti je TEXA 
navržena analyzační komora. OPABOX Autopower je opacimetrem, který kontroluje průhlednost zplodin v Dieslových 
motorech a motorech vybavených komorou zplodin nové generace. Jsou vybaveny praktickým teleskopickým vozíkem 
s Power Packem, který zajišťuje jejich volný pohyb po dílně a podporu komunikace pomocí Bluetooth.

TAKÉ NA STANICE 
TECHNICKÉ 

KONTROLY (STK)

Otáčkoměr

Zařízení určena k analýze zplodin 
Vhodné také pro stanice technické kontroly (STK) M.I.D.



KONFORT 780R (R134a a R1234yf)
Jedná se o nejvyšší model nové série 700 a je to nejpokročilejší stanice obsluhy klimatizačních 
systémů, která je momentálně na trhu dostupná. 780R má prakticky stejné vnější parametry 
jako ostatní modely, avšak má dvě vnitřní nádrže a dva samostatné obvody opětovného 
získávání, recyklace a opětovného podávání chladiva, což umožňuje rovnoměrně využívat oba 
typy chladiv („staré“ R134a a „nové“ R1234yf).

KONFORT 770S (pouze R1234yf)
Zařízení výhradně pro chladivo R1234yf. Přináší unikátní technologické řešení, které reaguje na 
specifické požadavky německých výrobců vozidel. Chladicí nádrž je umístěna na elektronické 
váze s bezpečnostním systémem, který chrání před rozkalibrováním váhy během přepravy nebo 
přemísťování po dílně. Váha je vybavena automatickým systémem kontroly těsnosti spojeným 
s certifikovanými manometry EN837 Třídy 1.

KONFORT 760R i 760R BUS (R134a nebo R1234yf)
Tento model je vybaven barevným displejem TFT s vysokým rozlišením a pokročilým grafickým 
rozhraním, které využívá intuitivní obrazy a znaky. 
Obsluha je plně automatická, nevyžaduje žádné ruční ventily. Verze 760R BUS, vyvinuta pro 
obsluhu vysoce objemových klimatizačních systému, je vybavena vnitřní nádrži s kapacitou 30 
kg, kompresorem s kapacitou 21 cm3. Oba modely lze zakoupit ve verzi s tradičním chladivem 
R134a, nebo s novým R1234yf. 

KONFORT 720R (R134a nebo R1234yf)
Model pro obsluhu všech typů klimatizačních systémů. Je cenově velmi výhodný; 720R obsahuje 
všechny nové technologie, které jsou typické pro styl nové řady KONFORT; lze zakoupit s 
konfigurací na staré nebo nové chladivo s možností pozdějšího přezbrojení na jinou konfiguraci.

KONFORT 710R (pouze R134a)
Přesto, že se jedná o základní model, má celou řadu důležitých funkcí typických pro řadu 
KONFORT 700, jako jsou automatická kontrola netěsnosti, podávání chladiva s použitím 
elektronické váhy, automatické podávání oleje a UV – časově řízeny, účinné zpětné získávání 
chladiva (účinnost vyšší než 95%).

Zařízení pro obsluhu klimatizačních systémů 

ŘADA KONFORT JE SCHVÁLENA TĚMITO VÝROBCI:

AUDI
BENTLEY

BMW
BUGATTI

CHEVROLET
HYUNDAI

JAGUAR
KIA

LAMBORGHINI
LAND ROVER

MAZDA
MERCEDES-BENZ

MINI
MITSUBISHI

NISSAN
OPEL

PORSCHE
RENAULT

SEAT
SKODA 

SUBARU
SUZUKI
TOYOTA

VOLKSWAGEN

Prověřte u autorizovaného distributora TEXA, který model a pro který 
druh chladiva byl schváleny jednotlivými výrobci vozidel.



KONFORT 707R (pouze R1234yf)
Jedná se o základní model pro obsluhu chladiva R1234yf. Je plně automatický, díky čemuž 
zajišťuje maximální bezpečí a účinnost. Od konkurence se tato inovační stanice odlišuje svými 
vynikajícími vlastnostmi – filtr vysoušeč umožňuje provést až 300 servisních operací, zámek 
váhy, systém ohřívání láhvi, alfanumerická klávesnice, 4 otočná kolečka, ergonomicky umístěné 
manometry, registrace všech provedených servisních cyklů s výkazem údajů o provedení, 
automatická práce všech ventilů a možnost nainstalovat identifikátor chladiva. Díky těmto 
vlastnostem je K707 bezkonkurenční v poměru cena / výkon.

KONFORT 705R i 705R OFF ROAD (pouze R134a)
Jedná se o základní model stanice pro obsluhu chladiva R134a. Je to ideální řešení pro servisy, 
které chtějí nabízet dokonalou službu a zároveň šetřit čas a operační náklady. Model 705 OFF 
ROAD je určen pro použití v terénu a ve ztížených pracovních podmínkách.

KONFORT 744 (R744 - CO2)
KONFORT 744 zavádí nová řešení, protože je určen pro obsluhu a údržbu nových klimatizačních 
systémů na bázi chladiva R744 (C02). Přesto se však stále snadno obsluhuje, jak je tomu zvykem 
u celé řady KONFORT určené k obsluze jiných chladiv. Jedná se o plně automatický model a 
jeho obsluha nevyžaduje stály dozor operátora. Kvalita komponentů a použitých konstrukčních 
řešení umožňuje maximální preciznost při podávání chladiva, s tolerancí 10 gramů (2 gramy, 
pro olej). 

IDENTIFIKÁTOR CHLADIVA
Je jediným toho typu zařízením vyráběným v Evropě, které dokáže kontrolovat čistotu jak 
chladiva R134a, tak chladiva R1234yf. Při použití tohoto zařízení nemusí mechanik prováděj 
žádné riskantní operace a také se netvoří žádné nestabilní potenciálně výbušné směsi chladiva. 
Sériově instalován do stanic KONFORT 770S, s možností instalace do všech ostatních modelů 
(s výjimkou 705R, 705R OFF ROAD, 710R a 720R).

Hermetické a 
vyměnitelné 
nádoby na olej 
(nedostupné 
pro 705R, 710R 
i 720R)

Automatické 
rozpoznání 
nádob 
(nedostupné 
pro 705R, 710R 
i 720R)

Automatické 
odhalování 
netěsností

Automatické 
čištění 
servisního 
potrubí

“TILT SEN-
SOR“ systém 
pro podpo-
ry přesného 
dávkování chla-
diva (nedostupné 
pro 705R, 710R i 
720R)

Posílený 
systém 
bezpečnostních 
ventilátorů 
(s výjimkou 
705R i 710R)

INOVAČNÍ FUNKCE A PATENTOVANÁ ŘEŠENÍ:



facebook.com/texacom twitter.com/texacom youtube.com/texacom instagram.com/texacom linkedin.com/company/texa plus.google.com/+TEXAcom 

UPOZORNĚNÍ
Ochranné známky a loga výrobců vozidel v tomto dokumentu mají pouze informovat čtenáře o potenciální vhodnosti zde uváděných výrobků TEXA, které lze používat pro vozidla uvedených 
značek. Odkazy na značky, modely a elektronické systémy obsažené v tomto dokumentu se považují pouze za orientační, neboť výrobky a software TEXA se neustále vyvíjejí a aktualizují. Ve 
chvíli čtení tohoto dokumentu nemusí být možné diagnostiku provést u všech modelů a elektronických systémů všech značek. Proto TEXA před pořízením zařízení doporučuje vždy si projít 
“Seznam značek pro diagnostiku” určitého zařízení a/nebo softwaru u autorizovaných prodejců TEXA. Obrázky a obrysy vozidel v tomto dokumentu mají pouze usnadnit určení kategorie 
vozidla (osobní auto, nákladní automobil, motocykl atd.), pro kterou je daný produkt a/nebo software TEXA zamýšlen. Údaje, popisy a ilustrace se mohou lišit od popisu v tomto dokumentu. 
TEXA S.p.A. si vyhrazuje právo provést jakoukoli změnu svých výrobků bez předchozího upozornění.

TEXA Poland Sp. z o.o.
Ul. J.Watta 6
41-208 Sosnowiec- POLAND
Tel. 0048-32-364 18 80
Call Center 0048-32-364 18 88
www.texapoland.pl
info.pl@texa.com

Navigator NANO S
Navigátor NANO S byl vyroben za účelem využití v oblasti osobních a užitkových automobilů. 
Umožňuje provedení úplné diagnostiky a autodiagnostiky (také u starších modelů vozidel). 

Hlavní výhody
• PRAKTIČNOST
• ATRAKTIVNÍ CENA 
• ŠIROKÉ DIAGNOSTICKÉ POKRYTÍ
• SILNIČNÍ TESTY S FUNCÍ REC & PLAY
• FUNKCE VYŘEŠENÉ PROBLÉMY 
• PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE
• DATABÁZE TECHNICKÝCH ÚDAJŮ
• PODSVÍCENÍ DIAGNOSTICKÉHO 

KONEKTORU 

Malý, ale s velkými možnostmi!
Kompletní diagnostika za dobrou cenu

Chyby Elektrická 
schémata Výtisk

Parametry Mechanické 
údaje

Databáze a historie 
klientů / oprav

Stavy Automatické 
skenování vozidel

Pravidelné 
prohlídky

Nastavení
Registrace 
diagnostiky 
(Rec & Play)

A mnoho jiného...

Aktivace Lokalizace
podskupin

PROFESIONÁLNÍ TECHNICKÁ 
PODPORA

CALL CENTER TEXA PŘEDPLATNÉ 
NA AKTUALIZACI SOFTWARU 
TEXA

TECHNICKÁ 
ŠKOLENÍ

Podívejte se na rozsáhlé pokrytí TEXA na: 
www.texa.com/coverage

Kompatibilita a minimální požadavky 
systému IDC5: www.texa.com/system

BLUETOOTH je ochranná známka vlastněná společností 
Bluetooth SIG, Inc., USA s licencí pro TEXA S.p.A.
Android is a trademark of Google Inc

Copyright TEXA S.p.A.
cod. 8800930
04/2017 - Ceco - V.1.0


