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Aircoservice Desinfecteren - Covid-19

Radar en Cameras Voertuiginterface



Diagnose interface ▪ nieuwste generatie ▪ up-to-date 2020
De Navigator Nano S is een compacte interface, ontworpen om via doelgerichte informatie test- en 
diagnosefuncties, snel en vlot door te voeren. 
▪ de meest complete database actueel op de markt 
▪ standaardpakket: data voor personen-en bestelwagens 
▪ opties: data voor supercars - motorfietsen - scooters - quads - jetski’s
Interface ontworpen om op eenvoudige en geautomatiseerde wijze te functionneren met Texa Axone display-
interfaces.
Hotline ondersteuning (optie) 
Een veelheid aan gedetailleerde informatie is beschikbaar via technische fiches of elektrische schema’s. Zij 
beschrijven en verduidelijken de functionaliteiten van de systemen.  
Bovendien zijn specifieke mechanische gegevens consulteerbaar. 

*Indienststelling inbegrepen

Navigator Nano S

€ op aanvraag*
Navigator Nano S + 

Software IDC5  Light + 
Update

Diagnosis Software Service & Updates
Axone S 
5 inch 
D110X0 
 € ...

IDC5 Plus 
Bike 
P12936 
 € ...

IDC5E Light 
Car 
P0781D 
 € ...

Update 
Car 
AGA00 
 € ...

Update 
Bike 
AGR96B 
 € ...

Hotline 
Tex@info 
 € ...

Axone 5 
9,7 inch 
D110X0 
 € ...

Axone Nemo 
12 inch 
D110X0 
 € ...

PC

IDC5 Plus 
Car 
P12911 
 € ...



ADAS basissamenstelling voor afstelling 
van camera’s

Aandacht! Panelen voor calibratie zijn specifiek voor een fabrikant of merk.

Steun voor paneel Paneel voor VAG-groep Universele mat

Nanos met  
IDC5 Light software *Indienststelling inbegrepen

Het pakket bevat:
1x steun voor paneel 
1x paneel voor VAG groep 
1x universele mat 
1x Nanos interface 
1x IDC5 Light software

€ op aanvraag*
Pakket code BEG5031



Uitsluitend bestemd voor de vakman! De vermelde prijzen zijn zonder BTW. Zij zijn niet bindend en kunnen op elk moment zonder 
voorafgaand bericht gewijzigd worden. De foto’s zijn illustratief en worden zonder verbintenis gegeven.  
Aanbieding geldig tot ...-  levering franco

Contact  Service 
Tel: 03/457 78 78 03/450 79 60
 
info@metalced.be  www.metalced.be

In de nasleep van de COVID-19 pandemie wordt het desinfecteren van het 
voertuig een noodzakelijke service bij voertuigonderhoud.  
Texa ontwikkelde en gepatenteerde een toestel met exclusieve functies 
welke elke bacterie of virus in het voertuig en werkplaats doodt en aldus, 
medewerkers en klanten beschermd.
Om maximale veiligheid te garanderen, wordt aan autodealers, verhuur-, taxi- 
en transportbedrijven, fastfitters, carwashdiensten en tankstations geadviseerd 
deze service in hun werkflow te integreren. 
In sommige Europese landen is dit reeds een verplichting!

Aircoservice 

Meer info op www.metalced.be 
(producten-apparatuur)

Of scan de QR code

Desinfecteren met ozon (Covid-19)

CO2 als koelmiddel 
Met DB homologatie

Introductieprijs
€ op aanvraag*

Air2San


