
Diagnozowanie systemów elektronicznych 
przy zastosowaniu przyrzàdów diagnostycznych
S topieƒ zaawansowania elektroniki w sterowanie wspó∏-

czesnych uk∏adów i podzespo∏ów pojazdów samocho-
dowych jest tak znaczàco du˝y, ˝e ich normalna obs∏uga 
serwisowa,  diagnostyka  i naprawa  wymaga  u˝ycia  specja-
listycznych przyrzàdów diagnostycznych, umo˝liwiajàcych
ich komunikacj´ ze sterownikiem samochodu. Odpowiedni
przyrzàd do diagnozowania uk∏adów elektronicznych jest
dziÊ normalnym, a zarazem niezb´dnym narz´dziem niemal
w ka˝dym warsztacie Êwiadczàcym us∏ugi w bran˝y motory-
zacyjnej. 

Dobór w∏aÊciwego, a zarazem optymalnego przyrzàdu i jego
mo˝liwoÊci musi byç jednak bardzo rozsàdnie dobrany
do konkretnych potrzeb warsztatu i co najwa˝niejsze do zasobu
posiadanej przez pracowników Êwiadczàcych us∏ugi w tym
zakresie wiedzy i umiej´tnoÊci. Przyrzàd diagnostyczny
do uk∏adów elektronicznych w pojeêdzie jest, bowiem tylko
przydatnym narz´dziem, do którego oczywiÊcie potrzebna
jest jeszcze odpowiednia wiedza, dzi´ki której mo˝na w∏aÊci-
wie i w pe∏ni wykorzystywaç zdobycze najnowszej techniki
w zakresie diagnostyki.

W∏aÊciwie dobrane do potrzeb warsztatu urzàdzenie diagno-
styczne powinno zapewniç wykonywanie takich czynnoÊci
z zakresu diagnostyki elektroniki samochodu, które sà w pe∏ni
zrozumia∏e i opanowane przez obs∏ugujàcego. Zbyt du˝e
mo˝liwoÊci przyrzàdu przy nieznajomoÊci pewnych zagad-
nieƒ w tym zakresie mogà okazaç si´ przyczynà wielu proble-
mów i doprowadziç w skrajnych przypadkach nawet do strat
finansowych dla warsztatu.

Przy doborze odpowiedniego przyrzàdu do diagnostyki 
nale˝y najpierw znaleêç odpowiedê na kilka zasadniczych 
pytaƒ w kwestii:
● ile chcemy przeznaczyç na zakup?
● jaki ma byç zakres obs∏ugiwanych marek?
● czy przyrzàd ma obs∏ugiwaç tylko nowsze pojazdy ze stan-

dardem EOBD, czy równie˝ starsze modele?
● jak szeroki ma byç zakres dost´pnych funkcji diagnostycz-

nych (odczyt, kasowanie kodów b∏´dów, odczyt parame-
trów rzeczywistych, testy aktywacyjne cz∏onów wykonaw-
czych, adaptacje, kasowanie inspekcji serwisowych, a mo˝e
dodatkowo funkcja multimetru i oscyloskopu)?.
WÊród dost´pnych na rynku „narz´dzi” diagnostycznych

do obs∏ugi systemów elektronicznych jest wiele ró˝nych propo-
zycji tego typu przyrzàdów. Ró˝nià si´ cechami u˝ytkowymi,
mo˝liwoÊciami diagnostycznymi, no i oczywiÊcie cenà.

Bardzo szerokà ofert´ przyrzàdów do obs∏ugi samochodo-
wych systemów elektronicznych posiada jeden z obecnych
na rynku liderów bran˝y wyposa˝enia warsztatowego, czyli
firma LAUNCH. Âmia∏o mo˝na stwierdziç, ˝e w przeciàgu
ostatnich  kilku  lat  przyrzàdy  tego  producenta  sta∏y  si´
podstawowym narz´dziem diagnostycznych warsztatów sa-
mochodowych na ca∏ym Êwiecie. Poza zdobyciem ogromnej
rzeszy u˝ytkowników poprzez sprzeda˝ uznanych ju˝ na
rynku konkretnych przyrzàdów diagnostycznych, jak choçby
tester X-431, firma LAUNCH zaczyna wprowadzaç w zakresie
diagnostyki pojazdów zupe∏nie nowatorskie rozwiàzania,
(do których z pewnoÊcià nale˝y rejestrator parametrów 
rzeczywistych pracy silnika Crecorder), które potwierdzajà
wysoki poziom zaawansowania technologicznego tego 
producenta urzàdzeƒ. 

W ofercie firmy LAUNCH mo˝na wybraç produkty, które 
zaspokojà potrzeby prawie ka˝dego warsztatu zajmujàcego
si´ obs∏ugà elektronicznych systemów sterujàcych niemal
wszystkich produkowanych na Êwiecie pojazdów samocho-
dowych. Zarówno warsztaty zaczynajàce praktyki w tym 
zakresie,  jak  i te,  których  us∏ugi  sà  ju˝  na mocno  zaawan-
sowanym poziomie w zakresie Êwiadczonych przy systemach
elektronicznych us∏ug znajdà odpowiednie urzàdzenie dla
siebie, w adekwatnej do mo˝liwoÊci przyrzàdu cenie. 

Dla poczàtkujàcych w diagnostyce pojazdów serwisów
w ofercie firmy LAUNCH wskazaç nale˝y kilka prostszych,
a zarazem mo˝na stwierdziç „na ka˝dà kieszeƒ” urzàdzeƒ,
umo˝liwiajàcych stopniowe wdra˝anie si´ w tajniki tej skom-
plikowanej i odstraszajàcych niektóre warsztaty dziedziny 
obs∏ugowej pojazdów samochodowych. To w∏aÊnie stopnio-
we wprowadzanie czynnoÊci wykonywanych w zakresie elek-
troniki przy u˝yciu prostszych urzàdzeƒ jest gwarancjà bez-
piecznego i bezstresowego pog∏´biania wiedzy w tym zakre-
sie i nabierania pewnoÊci siebie w prowadzonych us∏ugach.

Prostym w zastosowaniu
i niewymagajàcym od obs∏u-
gujàcego znacznego zakresu
wiedzy urzàdzeniem diagno-
stycznym jest Creader IV
i jego lekko rozbudowana
wersja Creader V. Oba przy-
rzàdy pod∏àczane sà do z∏à-
cza diagnostycznego pojaz-
du. Umo˝liwiajà identyfikacj´
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numeru VIN, odczyt i kasowanie kodów
b∏´dów,  oraz  odczyt  parametrów  rze-
czywistych  w formie  cyfrowej  pojaz-
dów wyposa˝onych w standard EOBD. 
Creader V posiada ponadto mo˝liwoÊç
interpretacji graficznej mierzonych para-
metrów rzeczywistych.

Bardziej rozwini´tym przyrzàdem jest
AUTO BOOK. Poza obs∏ugà pojazdów
wyposa˝onych w standard EOBD obs∏u-
guje równie˝ starsze modele pojazdów
europejskich, azjatyckich i amerykaƒ-

skich. Umo˝liwia odczyt i kasowanie kodów b∏´dów oraz 
odczyt parametrów rzeczywistych. W zestawie znajduje si´
komplet adapterów do wszystkich obs∏ugiwanych marek.

Najbardziej dotychczas znanym na rynku urzàdzeniem 
diagnostycznym jest przyrzàd X-431. Zapewnia odczyt i kaso-
wanie kodów b∏´dów, odczyt parametrów rzeczywistych, 
testowanie elementów wykonawczych, kasowanie inspekcji
serwisowych oraz adaptacje. Posiada wbudowany ekran 
dotykowy oraz drukark´. W zestawie jest komplet adapterów
do marek azjatyckich, europejskich i amerykaƒskich. Brak
wymuszonych aktualizacji, korzystna cena zakupu, oraz 
bardzo du˝a uniwersalnoÊç spowodowa∏y, ˝e przyrzàd 
ten jest obecnie jednym z najbardziej popularnych testerów 
diagnostycznych na Êwiecie. 

Nowszà wersjà przyrzàdu jest urzàdzenie X-431 Master.

LAUNCH  ma  w swojej  bo-
gatej ofercie równie˝ inne 
diagnoskopy nale˝àce do
rodziny przyrzàdów X-431.
Wymieniç tu trzeba X-431 Tool
z kolorowym wyÊwietlaczem
dotykowym i transmisjà bez-
przewodowà pomi´dzy urzà-
dzeniem,   a z∏àczem   dia-
gnostycznym pojazdu oraz
X-431 Diagun, którego jed-
nostkà  centralnà  jest  kom-
puter PDA, umo˝liwiajàcy, co
jest ewenementem wÊród

wszystkich tego typu oferowanych przyrzàdów obs∏ug´ 
diagnostycznà dwóch pojazdów jednoczeÊnie.

Bardziej rozbudowanà wersjà przyrzàdów X-431 jest wersja
Top. Posiada te same mo˝liwoÊci diagnostyczne, co pozosta∏e
urzàdzenia X-431, lecz ma ponadto wbudowany multimetr, oscy-
loskop oraz funkcje typowego diagnoskopu silnika. Ma równie˝
tester i symulator czujników oraz tester akumulatorów. Zaletà tej
wersji jest bardzo rozbudowane oprogramowanie zawierajàce
dane techniczne i schematy pomocne przy diagnostyce.

W ofercie  firmy  LAUNCH  znajduje  si´  równie˝  sam  dia-
gnoskop KES-200, nieposiadajàcy mo˝liwoÊci diagnostyki
szeregowej, lecz wy∏àcznie funkcje oscyloskopu, multimetru 
i testera czujników.

AutoElektro 13

Diagnozowanie systemów elektronicznych przy zastosowaniu przyrzàdów diagnostycznych

AUTO BOOK

X-431 Top

Creader V

X-431 Master KES-200

X-431 Tool



AutoElektro14

Jak na firm´ specjalizujàcà si´ w diagnostyce elektronicz-
nych systemów sterujàcych firma LAUNCH oferuje tak˝e 
tester diagnostyczny do obs∏ugi uk∏adów elektronicznych 
samochodów ci´˝arowych X-431 Heavy Duty.

Rewelacyjnym urzàdzeniem, które Êmia∏o mo˝na okreÊliç
innowacjà na skale Êwiatowà jest rejestrator parametrów 
rzeczywistych pracy silnika, czyli tzw. Crecorder. Wpinany
w z∏àcze diagnostyczne pojazdu wyposa˝onego w standard
EOBD zapisuje w swojej pami´ci najistotniejsze parametry
pracy silnika (pr´dkoÊç obrotowà, temperatur´ itp.) w trakcie
pracy. 

Przy pomocy  odpowiedniego  oprogramowania  zainsta-
lowanego  na dowolnym  komputerze  dokonuje  si´  odczy-
tu oraz interpretacji zapisanych wartoÊci poszczególnych 
parametrów. 

Przyrzàdy diagnostyczne firmy LAUNCH, jako nieliczne 
sà aktualizowane przez internet z wykorzystaniem numeru
seryjnego urzàdzenia oraz indywidualnego kodu. Umo˝liwia
to prowadzenia sprzeda˝y przyrzàdów w ró˝nych wersjach
programowych dla poszczególnych obszarów na Êwiecie.
Funkcje programowe zapewniajà poprawnoÊç aktualizacji
i dzia∏ania przyrzàdów wy∏àcznie w tych samych obszarach.
Warto, wi´c przy zakupie sprawdziç êród∏o pochodzenia
przyrzàdu, aby uniknàç w przysz∏oÊci przykrych niespodzia-
nek. Kompletu informacji na ten temat mo˝na zasi´gnàç
w centrali firmy LAUNCH na polskim rynku w firmie LAUNCH
Polska sp. z o.o. lub na stronie internetowej producenta
www.x431.com.

Jak widaç w ofercie firmy LAUNCH mo˝na znaleêç 
równie˝ przyrzàd diagnostyczny zarówno dla poczàtkujàce-
go diagnosty, jak równie˝ i dla bardziej zaawansowanych
warsztatów  Êwiadczàcych  us∏ugi  w zakresie  elektroniki  
samochodowej. ■

X-431 Heavy Duty

LAUNCH

NOWOÂCI

Firma LAUNCH Polska sp. z o.o.,
generalny dystrybutor firmy LAUNCH

na rynku krajowym przygotowa∏a 
kolejnà promocyjnà ofert´ 

na jeden model podnoÊnika.  
Obni˝ona zosta∏a cena 

dwukolumnowego podnoÊnika 
elektro-hydraulicznego 

ze sterowaniem automatycznym 
TLT 235 SBA

z ceny katalogowej 
9500 z∏ netto na 7500 z∏ netto. 

Dodatkowo koszty dostawy 
i monta˝u obni˝one zosta∏y 
z 800 z∏ netto do 600 z∏. ■

Atrakcyjna cena podnoÊnika TLT 235 SBA 
firmy LAUNCH
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Parametry techniczne:

Udêwig: 3,5 t

Maksymalna wysokoÊç 
podnoszenia:      1950 mm

Czas 
podnoszenia: 50 sekund

Napi´cie 
zasilania: 230 V lub 380 V

Moc silnika: 2,2 kw

Ogólna 
szerokoÊç: 3370 mm

Ogólna 
wysokoÊç: 2860 mm

Najni˝sza 
wysokoÊç: 120 mm

Ogólna masa: 630 kg


