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NOVOS RECURSOS DE SOFTWARE 

 O Auto VIN identifica automaticamente a marca, o modelo, o ano e o motor quando o 

equipamento é conectado ao veículo. Ou adicione as informações manualmente, 

desativando a função nas configurações da plataforma. 

 Relatório de recalibração ADAS completo. Inclui nome do técnico e ID do certificado. 

 Tela de identificação de veículos novos. Depois de preenchidos, os dados são 

replicados nos relatórios do sistema do veículo e recalibração ADAS.  

 Encontre redefinições de manutenções comuns, como líquidos e travões mais 

rapidamente na categoria de manutenção.  

 Conclua os trabalhos ainda mais rápido com testes de resposta e procedimentos de 

redefinição dos serviços. 

 

O QUE HÁ DE NOVO EM TESTE DE COMPONENTES GUIADOS 

 88.000 novos testes de componentes foram adicionados. A cobertura de teste de 

componentes em constante expansão da Snap-on significa que você terá o que precisa 

para diagnosticar a falha e chegar à causa da raiz * 

 45 novos modelos e motores adicionados aos testes de componentes guiados * 

 5 novos casos de estudo que fornecem orientações detalhadas sobre alguns das 

reparações mais difíceis*. Encontre esses e centenas de outros cursos na ferramenta 

com duração de 5 a 30 minutos * 

NOVO PARA COMUNICAÇÕES DE VEÍCULOS 

 Leitura de código expandida e códigos de extinção para o modelo do ano 2021 para 30 

fabricantes  

 Atualizados para o modelo do ano de 2020 para 28 fabricantes 

 Sistema de airbag Dacia® com testes e funções especiais para todos os veículos de 

2012 e posteriores. As funções especiais incluem bloquear e desbloquear o airbag e 

apagar os dados do acidente 

 Módulo de controlo de gestão de energia Nissan® com códigos, dados e funções 

especiais para 5 modelos  

 Variantes de motor Iveco® com funções especiais para motores de GNC de 2.3L, 3.0L e 

3.0L L4 16V  

 Mais cobertura ADAS líder de mercado para Audi®, BMW®, Hyundai®, Kia®, Mazda®, 

Mercedes-Benz®, Mitsubishi®, Seat®, Škoda®, Toyota®, Volkswagen® 

 Mais de 25 novos modelos com sistemas e funções especiais 

 Calibrar a aprendizagem de marcha neutra para os modelos BMW e MINI® 

correspondentes de 2007-2013 

 3 Motores com funções especiais adicionadas ao Mercedes-Benz 

 Atualização de teste em 13 sistemas para Kia Stinger 2018  

 Função especial de purga de amônia Mitsubishi adicionada para 4 modelos 

 Função especial de descarga cumulativa da bateria Nissan adicionado para 5 modelos 
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FABRICANTES 

ALFA ROMEO 

 Leitura de código ampliado e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020 

 Módulo de controle de dosagem com funções especiais para o Giulietta 2018-2020. 

Realize redefinições para bomba, injetor, tanque e primeiro enchimento 

Audi 

 Leitura de código ampliado e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020 

 NOVO NO MOTOR: Para o Q5 2008-2017 com códigos, dados, testes e funções 

especiais  

 NOVO NO MOTOR: Testes e funções especiais para:  

- 2013-2020 A3  

- 2008-2015 A4  

- 2011-2017 Q7  

 ADAS - Calibração da câmara 360 ° para todos os veículos aplicáveis 2018-2021  

 Testes de controle eletrônico do teto para todos os veículos aplicáveis de 2015-2021 

 

BMW 

 Leitura de código ampliado e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020 

 NOVO MODELO: 2019-2020 X6 (G06) com 45 sistemas, códigos, dados, testes e 

funções especiais  

 ADAS: Controle de cruzeiro ativo para Série 7 2002-2009 com códigos, dados e testes 

 Reaprender a calibração de marcha neutra para série E 2007- 2013 

  

CITROËN 

 

 Leitura de código ampliado e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020 

 NOVO MODELO: 2020 C5 Aircross Hybrid com 37 sistemas, códigos, dados, testes e 

funções especiais  

 NOVO MODELO: Despacho K0 Elétrico 2020 com 36 sistemas, códigos, dados, testes e 

funções especiais 

 

 

 

Dacia 
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 Leitura de código ampliado e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020 

 NOVO EM MOTOR: Testes e funções especiais para:  

- Veículos 2020 com motor a gasolina 1.3L  

- Duster 2020 com motor 1.5l K9K Engine 

 NOVO NO MOTOR: sistema AdBlue para motor diesel Duster 1.5L 2020 

 Sistema de airbag com testes e funções especiais para todos os veículos 2012-2020. As 

funções especiais incluem bloquear e desbloquear o airbag e limpar os dados de 

acidente 

 Atualização dos sistemas de transmissão e travões anti bloqueio de para todos os 

veículos de 2020  

 

FIAT 

 Leitura de código ampliado e códigos apagados do modelo do ano de 2021 
 Atualização para o modelo do ano de 2020 
 NOVO MODELO: 2020 500 Híbrido com 17 códigos de dados, testes e funções 

especiais 
 NOVO MODELO: Panda Hibrido 2020 com 17 sistemas com códigos de dados, testes e 

funções especiais   

 

FORD 

 Leitura de código ampliado e códigos apagados do modelo do ano de 2021 
 Atualização para o modelo do ano de 2020 
 NOVO MODELO: Kuga 2020 com 33 sistemas com códigos, dados, testes e funções 

especiais. Também inclui cobertura para 5 motores  

 NOVOS MODELO: Puma 2020 com 25 sistemas com códigos, dados, testes e funções 

especiais. Também inclui cobertura para 2 motores  

 NOVOS MODELO: Transit 2020 personalizado com 36 sistemas com códigos, dados, 

testes e funções especiais. Também inclui cobertura para 3 motores 

 

FUSO 

 Leitura de código ampliado e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020 
 
 

HONDA 

 Leitura de código ampliado e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020 

 NOVO MODELO: Honda e 2020 com 20 sistemas com códigos, dados, testes e funções 

especiais  
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 NOVO MODELO: 2020 e: HEV com 16 sistemas com códigos, dados, testes e funções 

especiais 

 

HYUNDAI 

 Leitura de código ampliado e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020 

 ADAS: Calibração de câmara multifuncional para Tucson TLE 2020  

 ADAS: Calibração de câmara frontal para 2020 I10 AC3  

 ADAS: Códigos e dados de câmara frontal para Nexo 2020  

 ADAS: Teste e calibração de aviso de saída de pista para H350 2020 

 Testes que abrangem 14 sistemas para o modelo elétrico Nexo 2020  

 Testes de ABS para Santa FeT M 2020  

 

IVECO 

 Scanne de código ampliado e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 NOVO MOTOR: Novas variantes de motor com funções especiais. Os motores incluem 

2.3L, 3.0L e 3.0L L4 16V CNG. As seguintes funções especiais disponíveis (exclui motor 

CNG): 

- Programação do injetor 

- Substituição da válvula dosadora AdBlue 

- Substituição do medidor de fluxo de ar 

- Substituição do sensor de pressão de reforço 

- Substituição do catalisador  

- Substituição do sensor de pressão delta  

- Substituição do sensor lambda  

- Troca de óleo  

- Substituição do filtro de partículas  

- Substituição da válvula de controlo de pressão do trilho  

- Substituição do sensor de pressão do trilho  

- Substituição do turbocompressor 

 

JAGUAR 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 Atualização das funções especiais e testes em 35 sistemas para 2020 F-Type (x152) 
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KIA 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 ADAS - Sistema de controlo de cruzeiro inteligente com alinhamento do sensor de 

radar para Soul Test 2014-2018  

 Atualização de teste em 13 sistemas para o Stinger 2018  

 Atualização de teste para o módulo de cluster e travões anti bloqueio  

 Atualização de teste em 12 sistemas para o Soul SK3 EV 2019 

 

LANCIA 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 

LAND ROVER 

 Leitura de código expandida e códigos apagados e apagamento do modelo do ano de 

2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 NOVO MODELO: 2020 Discovery Sport (L550) com sistemas, códigos, dados, testes e 

funções especiais 

 

LEXUS 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 

MAZDA 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 ADAS: teste de foco de câmara 360 ° para 2019-2020 3 (BP)  

 NOVO MOTOR: Novo motor Skyactiv -X com testes para 2020 3 (BP) 

 Sistemas atualizados com códigos e dados para o CZ-3 (DK) 2015-2020. Os sistemas 

incluem: 

 ADAS: Smart City Brake Support Controle eletrônico de temperatura do ar do freio de 

estacionamento 

 

MERCEDES BENZ 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  
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 NOVO MOTOR - Motor OM256 agregado com testes e funções especiais para: 

- Classe E (213) 

- Classe S (222) 

- Classe CLS (257) 

 NOVO MOTOR - Motor OM139 agregado com testes e funções especiais para: 

- Classe CLA (118) 

- Classe GLB (247) 

- Classe A (177) 

 NOVO NO MOTOR - Motor OM654_NFZ agregado com testes e recursos especiais para 

o Sprinter (907)  

 ADAS: Sistema de câmara de backup com calibração para: 

- Classe GLB (247) 

- Classe A (177) 

- Sprinter (907) 

 Sistema distónico com códigos, dados e testes para: 

- Classe GLB (247) 

- Classe A (177) 

- Classe CLA (118) 

 ADAS: Calibração de câmara multifuncional para Sprinter (907) 

 NOVO NO MOTOR: Recurso especial de regeneração estática DPF para o motor 

Sprinter (97) OM642  

 Adicionados funções especiais do grupo para: 

- Classe C (205) 

- Classe S (222) 

 

MINI 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 Calibração da engrenagem neutra para E-Series 2007-2013 

 

MG 

 Scan de código expandida e códigos apagados para o ano modelo 2021  

 NOVO MODELO: 2020 HS com 23 sistemas com códigos, dados, testes e recursos 

especiais 
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MITSUBISHI 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 ADAS: Teste de ponto cego e testes de função especial para 6 modelos 

 NOVO NO MOTOR - Testes de motor diesel 2.2L e características especiais para o 

Eclipse Cross 2020  

 Função especial de purga de amônia especial para 6 modelos 

 

 NISSAN 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 NOVO EM MOTOR: Módulo de controlo de gestão energática com códigos, dados e 

funções especiais para 5 modelos  

 2012-2014 Qashqai J10 

 2012-2013 Qashqai J10 + 2 

 2013-2019 Juke F15 

 2013-2018 Nota E12 

 2016-2021 Navara D23 

 Funções especiais incluem: Limpeza do contador de início de operação, limpeza da 

corrente de descarga acumulativa da bateria  

 Sistema multi áudio visual com códigos e dados para 12 modelos 

  

PEUGEOT 

 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 NOVO MODELO: 2020 E-208 com 36 sistemas com códigos, dados, testes e funções 

especiais  

 NOVO MODELO: 2020 Expert K0 elétrico com 36 sistemas com códigos, dados, testes e 

funções especiais  

 NOVO MODELO: 2008 2020 E com 36 sistemas com códigos, dados, testes e funções 

especiais 

 

RENAULT 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 NOVO MODELO: 2020 Clio V e posteriores com funções especiais do motor, travões 

anti bloqueio, unidade de proteção de comutação  
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 NOVO MODELO: 2020 Captur II com motor, travão anti bloqueio, unidade de proteção 

de comutação funções especiais  

 NOVO MODELO: Twizy 2012-2020 com 6 funções especiais da unidade de proteção de 

sistemas 

 Reinicialização da proteção na unidade de proteção de comutação para: 

- 2020 Master III e mais recente 

- 2008 Laguna III e mais recente 

 Motor G9U agregado ao Trafic II 2006-2019 com recursos especiais 

 

SEAT 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 NOVO EM MOTOR: funções especiais para o Leon 2012-2020 

 ADAS: calibração de 360 ° da câmara para todos os veículos aplicáveis 2018-2020 

 Testes de controlo de porta eletrônica para todos os veículos aplicáveis de 2015-2020 

 Funções especiais da porta deslizante eletrônica para o Alhambra 2019-2020 

 

SKODA 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 NOVO NO MOTOR: Funções para Octavia 2013-2020 

 NOVO MODELO: Kodiaq 2018-2020 com 34 sistemas, códigos, dados, testes e funções 

especiais  

 ADAS: calibração da câmara 360° para todos os veículos aplicáveis 2018-2020  

 Testes de controlo eletrónicos do teto para todos os veículos aplicáveis de 2015-2020 

 

SMART 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 Códigos do sistema de rádio inteligente para Fortwo 2014-2020 (453)  

 Códigos, dados e testes do sistema de som para o Fortwo 2014-2020 (453) 

 

SUBARU 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 
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SUZUKI 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 NOVO MOTOR: Novo motor híbrido suave K14D para: 

- 2020 Swift 

- 2020 Vitara 

- 2020 S-Cross 

 Energia auxiliar, código, dados do gerador de arramque integrado e dados para:  

- 2020 Swift 

- 2020 Ignis 

 - 2020 Vitara 

 - 2020 S-Cross 

 Atualização do sistema para Jimny (GJ) 2019-2020. Os sistemas incluem: 

- Transmissão  

- Passarela central 

- Tração nas quatro rodas 

- Iluminação e pisca-pisca 

- ADAS: monitoramento de ponto cego 

 Atualização de sistemas para o Vitara 2019-2020 (LY). Os sistemas incluem: 

- Passarela central 

- Suporte de travagem com duplo sensor 

 

TOYOTA 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 NOVO MODELO: Yaris 2020-2021 com 37 sistemas, códigos, dados, testes e funções 

especiais  

 NOVO MODELO: Supra 2020 com 27 sistemas, códigos, dados, testes e funções 

especiais  

 NOVO MODELO: ProAce City 2020 Supra com 31 sistemas, códigos, dados, testes e 

funções especiais  

 NOVO MOTOR: Novos motores para o C-HR 2020-2021 com funções especiais 

- 1.8L (2ZR-FXE) (ZYX11) 

- 2.0L (M20A-FXS) (MAXH10) 

 ADAS: Recursos especiais de atualização de sistemas C-HR 2020 e Hilux 2020. Os 

sistemas incluem: 

- Sensor de radar frontal  

- Camara de reconhecimento frontal  

- Controle de pista 

  

VOLKSWAGEN 
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 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 NOVO MOTOR: Funções especiais do motor para: 

- Golf 2014 e mais recente  

- Amarok 2011 e mais recente 

 NOVO NO MOTOR: Função especial de filtro de partículas para: 

- Crafter 2009-2013 

- Transporter 2016 e mais recente  

- Touareg 2011-2017 

 NOVO MODELO: T-Cross 2020-2021 com 33 sistemas, códigos, dados, testes e funções 

especiais  

 ADAS: calibração 360° da câmara para todos os veículos aplicáveis 2018-2021 

 Testes de controle eletrônico de teto para todos os veículos correspondentes de 2015-

2021  

 Funções especiais de porta deslizante eletrônica para Sharan 2019-2021 

 PID de valor de torsão para o Transporter 2004-2009 

 Funções especiais de transmissão para Golf VI 2009-2013 (5K)  

 

VAUXHALL 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  

 NOVO MODELO: F Elétrico 2020-2021 com 36 sistemas, códigos, dados, testes e 

funções especiais  

 NOVO MODELO: Vivaro Life 2020-2021 com 17 sistemas, códigos, dados, testes e 

funções especiais  

 NOVO MODELO: Vivaro C Elétrico 2020-2021 com 36 sistemas, códigos, dados, testes e 

funções especiais  

 NOVO MODELO: Vivaro Life Electric 2020-2021 com 36 sistemas, códigos, dados, 

testes e funções especiais  

 NOVO MODELO: Zafira Life Electric 2020-2021 com 36 sistemas, códigos, dados, testes 

e funções especiais  

 NOVO MODELO: Grandland X Hybrid 2020-2021 com 15 sistemas, códigos, dados, 

testes e funções especiais  

 NOVO NO MOTOR: Funções especiais do motor adicionadas a: 

- Astra K 2020-2021 

- Insignia B 2020-2021 

- Crossland X 2020-2021 

- Grandland X 2020-2021 

  

Volvo 

 Leitura de código expandida e códigos apagados do modelo do ano de 2021 

 Atualização para o modelo do ano de 2020  
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 NOVO NO MOTOR: 2 novos motores agregados para o S60 2020-2021 com funções 

especiais  

 NOVO NO MOTOR: 3 novos motores agregados para o V60 2020-2021 com funções 

especiais  

 NOVO MOTOR: 8 novos motores agregados para o XC40 2019-2021 com funções 

especiais  
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