Aanbieding GMTO Hybride en EV pakket.
Prijs voor het complete pakket van € 1099,- voor: € 949.-

Voor het garage bedrijf bieden wij een compleet pakket waarmee door training, gereedschap en
kennis van wetgeving, op een veilige en efficiënte manier gewerkt kan worden aan alle voorkomende
onderhoudshandelingen, reparaties en storingen aan hybride en E-voertuigen.

Het Hybride en EV pakket bevat de volgende elementen:
-

Hybride en EV 1 training (1 dag) (e-VOP)
Hybride en EV 2 training (1 dag) (e-VP/e-WV)
Richtlijn norm document NEN 9140:2019
Document functie toewijzing personeel conform NEN

-

Afzet materiaal om werkplek te markeren
Isolerende handschoenen
Multimeter voor hoogspanning
Kunststof opbergkoffer
Muurschild erkenning Hybride & EV specialist
Gratis helpdesk voor Hybride en EV diagnose vragen.

Aanbieding GMTO Compleet
Prijs voor het complete pakket van € 5499,- voor: € 4599,-

Het GMTO Compleet pakket bestaat uit:
-

Scopeset Pro 4-kanaal 500ms/s Differentieel
Nieuwe 17 inch laptop 256 SSD
Training Effectief scope gebruik
1 Jaar technische ondersteuning
Gysflash 100-12HF
Pass Thru oplossing t.w.v. € 150,Installatie, aflevering en uitleg

In de uitgebreide scope training komt alles aan bod
om te kunnen werken met de scope.

Bij de helpdesk ondersteunen we bij
gecompliceerde storingen in voertuigen.
De ervaren helpdeskmedewerkers adviseren
vanuit de unieke GMTO database, met
schema’s, meetvoorwaarden en originele
documentatie van vrijwel alle gangbare voertuigen.

Een gestabiliseerde voeding met de Inverter
technologie. Capaciteit van 100A.

Aanbieding GMTO Scopeset PRO
Vier kanaals differentiaal scope (250Mhz/kan) is ingebouwd in een robuuste koffer. Scope wordt
geleverd inclusief meetkabels en aansluitmateriaal maar exclusief laptop.
Standaard uitgevoerd met de volgende opties:
Extended memory tot 256 MSamples geheugen per kanaal beschikbaar.
SureConnect is connectietest en weerstandsmeting beschikbaar op alle kanalen.
De meegeleverde optie's in de set zijn:
- 10:1 adapters
- 8 dunne meetpennen
- Ampèretang 0-600A
- Ampèretang 10mA-80A
- triggerknop
- ontstekingskit
- ontstekingsadapter voor coil on plug
- 8 grote krokodilleklemmen
- 8 middelgrote krokodilleklemmen
- 8 kleine krokodilleklemmen
- connectietest (controleren of de meetpen een verbinding heeft met de draad).
- Inclusief 1 jaar ATIS software licentie (online updates) t.w.v. € 579,-, startversie met merk gerichte
informatie, met richtlijnen, meetmethode, merkgerichte voorbeeld signalen, diagnose teksten en
elektrische schema's.
De licentie ATIS wordt stilzwijgend verlengd. Na 1 jaar wordt de ATIS licentie halfjaarlijks
gefactureerd. Het licentiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Opzegging van de ATIS jaarlicentie dient
2 maanden voor het eind van de licentieperiode schriftelijk bij GMTO te geschieden.

Compleet met refurbished laptop vanaf: € 2999,-

Aanbieding Haynes Pro Workshopdata
Garages kunnen profiteren van een schat aan voertuiggegevens, die voor een belangrijk deel
afkomstig zijn van 53 OEM-bedrijven. De data gaan onder andere over reparatietijden, technische
tekeningen, speciale elektrische schema's, foutcodes met verklaringen en oplossingen, en frequent of
minder vaak voorkomende storingen met mogelijke reparaties. Al deze informatie ligt onder
handbereik van de monteur. Daardoor profiteert het garagebedrijf van grotere doelmatigheid en
winstgevendheid, minder niet-declareerbare uren en een hoger percentage reparaties die de eerste
keer geslaagd zijn.
Van € 699,- voor: € 599,-

Aanbieding Gysflash 100-12HF
De GYSFLASH 100-12 HF is een gestabiliseerde voeding met de Inverter technologie.
Wordt geleverd met:
2x5 meter - 16 mm2 kabels
De GYSFLASH biedt 5 functies :
- Accu-oplader, dankzij de geavanceerde laadcurve.
- Ondersteuning van 12V accu’s (gel of liquide) van voertuigen in reparatie.
- Garandeert de goede staat van de accu’s van demonstratie-wagens.
- Ondersteunt de stroombehoefte van een voertuig en bewaart zo het geheugen tijdens het
verwisselen van een accu.
- Gebruik van de oplader als gestabiliseerde voeding waarvan de spanning en de stroom regelbaar
zijn.

Van € 699,- voor: € 599,-

Aanbieding 3-Jarig opleidingstraject

Schrijf je voor 15 Januari in en profiteer nog van de 2019 prijs. 3x € 1199,- = € 3597,-*
Totaal 18 trainingsdagen, 6 per jaar.

* Vraag naar de voorwaarden

Aanbieding ADAS Training
Advanced Driver Assistance Systems zijn ontworpen om tijdens het rijden veiligheid en comfort te
verhogen, de ADAS systemen komen steeds vaker voor in de nieuwste generatie voertuigen en
kunnen bestaan uit o.a.: autonoom noodremmen, adaptieve cruise control, rijstrook detectie en
voetgangers- en verkeersbordherkenning, om er zo maar een paar op te noemen. deze systemen
maken gebruik van camera’s en radars voor persoon-, verkeersbord-, lijn herkenning en afstand
meting.
Om een goede werking van deze systemen te garanderen is het belangrijk voor de autotechnicus/
glas specialist dat deze op de hoogte is van de diverse ADAS systemen en hoe deze gekalibreerd
moeten worden.
Kernpunten:
-

Welke veiligheid en comfort systemen zijn er en waar zijn ze voor.
Het herkennen van sensoren en weten voor welk systeem het wordt gebruikt.
Het kunnen uit voeren van benodigde kalibraties.
Problemen die kunnen voorkomen bij het vervangen van sensoren kunnen oplossen.
Documentatie raadplegen om de kalibratie methode te herkennen en te kunnen uitvoeren.
Het leren plaatsen van het kalibratie systeem om de auto.

Meld je voor 15 januari aan voor deze training, en betaal € 250,- in plaats van € 370,-

