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Gazowe przedwiośnie w Warszawie

 diesel max – rozszerzona obsługa

silników Diesla – dostępna wyłącznie dla członków sieci Delphi Service
Center – moduł Diesel.

Odczyt kodów usterek zapisanych w pamięci sterownika w pojeździe

Niezależnie od wybranej licencji, w ramach opłaty aktywacyjnej użytkownik
otrzymuje prawo do trzech aktualizacji
przez kolejne 12 miesięcy. Aktualizacje
można pobrać ze strony: europe.delphidso.com. Po tym czasie program zachowuje swoją pełną funkcjonalność, jednak
aby korzystać z następnych aktualizacji
należy ponownie wykupić licencję. Jest
to możliwe w dowolnym momencie bezponoszenia dodatkowych kosztów związanych z pominięciem wcześniejszych
aktualizacji.
Zawartość bieżących i poprzednich
aktualizacji dostępna jest na wspomnianej stronie internetowej.

Kolejna edycja targów
GasShow (marzec 2013 r.)
według wszelkich prognoz potwierdzi, że jest
to największa w Europie
Środkowo-Wschodniej
i jedna z ważniejszych
w świecie wystawa
technologii autogazu

Gwarancja
Standardowa gwarancja dla urządzenia
diagnostycznego Delphi obejmuje 12 miesięcy od daty zakupu. Jednak nieprzerwana kontynuacja licencji pozwala na
wejście w program dożywotniej gwarancji
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Sposób posługiwania się funkcją inteligentnego skanowania

Fot. Delphi

Parametry rzeczywiste zapisane przez rejestrator Flight Recorder mogą być
wyświetlane w formie wykresu lub/i listy

na interfejs DS150 (NEW VCI), którego
aktualność trwa tak długo, jak ważność
licencji na program diagnostyczny. Dodatkowo podczas naprawy gwarancyjnej
użytkownik może korzystać z urządzenia
zastępczego.
Wszyscy użytkownicy testerów DS150
poprzedniej generacji mogą również uzyskać dożywotnią gwarancję pod warunkiem zamówieniem u dystrybutora Delphi nowej aktualizacji do końca 2012
roku.
Posiadacze testerów Delphi w razie
problemów z konfiguracją komputera
mają możliwość skorzystania z internetowego systemu zdalnej pomocy.
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W największej hali warszawskiego
kompleksu EXPO XXI o powierzchni
7 tysięcy metrów kwadratowych obecni
będą główni dostawcy paliw LPG, CNG
i LNG, a także przedstawiciele branży
samochodowej. Swoje oferty zaprezentują wszyscy wiodący polscy i europejscy producenci oraz dystrybutorzy
samochodowych instalacji gazowych,
dealerzy aut z oryginalnymi instalacjami
gazowymi, projektanci i dostawcy wyposażenia gazowych stacji tankowania,
firmy zajmujące się magazynowaniem
i transportem gazu, producenci butli
i zbiorników, a także cystern.
Można będzie wyróżnić w ogólnej
ekspozycji wyodrębnione strefy tematyczne, jak: stacja LPG/CNG, armatura
i urządzenia oraz Autogas Motor Show
2013, będący salonem samochodów
zasilanych gazem.
Polska jest obecnie w gazowej motoryzacji światową potęgą, lecz instalacja
i serwisowanie alternatywnych systemów zasilania to tylko część krajowego
rynku motoryzacyjnego. Mamy już ponad
20 milionów zarejestrowanych aut,
wśród nich znaczny odsetek starszych niż
5 lat, 7. miejsce w Europie pod względem liczby mieszkańców, dynamiczny
rozwój gospodarczy... To tylko niektóre

fakty decydujące o potencjale naszych
warsztatów samochodowych. Zalicza
się do nich kilkadziesiąt tysięcy placówek niezależnych, ok. 1,5 tysiąca autoryzowanych i ponad 3,5 tysiąca stacji
kontroli pojazdów.
Organizator targów wychodzi naprzeciw również i tym oczekiwaniom rynku,
zapraszając do udziału w kolejnej edycji
imprezy targowej dla profesjonalistów
branży warsztatowej w Warszawie, czyli
w Międzynarodowych Targach Wyposażenia, Zaopatrzenia i Usług Dla Warsztatów Samochodowych AutoService Expo
2013. Ta impreza, kompatybilna w stosunku do wcześniej wspomnianej, powstała w wyniku ewolucyjnego rozwoju
Strefy Nowoczesny Warsztat – wystawy,
będącej do roku 2011 częścią Międzynarodowych Targów GasShow.
W ten sposób branża doczekała się
niezależnej imprezy targowej z prawdziwego zdarzenia odbywającej się w Warszawie, lecz w dalszym ciągu w tym
samym miejscu i czasie, co GasShow.
Takie połączenie sprawia, że obie przedwiosenne warszawskie imprezy Auto
Service Expo 2013 i GasShow 2013
razem wzięte mogą okazać się naj
ciekawszym w tym roku wydarzeniem
branży motoryzacyjnej w Polsce.

Podczas targów odbędzie się szereg
imprez towarzyszących, m.in. AutoServ
Meeting Point, Wieczorna Gala, oraz
konkurs o nagrody Motoinvent 2013.
Więcej informacji: www.gasshow.pl
i www.autoserviceexpo.pl oraz na Facebooku.
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