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OPREMA ZA AVTODIAGNOSTIKO



sistem za kalibracijo asistenčnih sistemov
DIGITAL ADAS je univerzalen in revolucionarni sistem podjetja BrainBee - MAHLE, razvit z enim samim ciljem: da 
uporabniku na hiter in nadvse preprost način omogoči natančno kalibriranje v osnovi zapletenih asistenčnih 
sistemov. Zaradi enostavnosti uporabe je sistem dostopen vsem delavnicam.

ZAKAJ IZBRATI BrainBee MAHLE DIGITAL ADAS?

BREZTARČNA TEHNOLOGIJA
Beztarčna tehnologija je bistvo patentirane tehnologije podjetja. Za razliko od konkurenčnih sistemov, kjer 
so potrebne fizične tarče, se pri breztarčni tehnologiji tarče projicirajo na 4K zaslon.

POPOLNOMA AVTOMATSKI

ENOSTAVNOST UPORABE
Postopek dela je tako enostaven, da ni potrebno zapravljati dragocenega časa s šolanjem oz. učenjem na 
opremi. Sistemski vodič vodi operaterja korak po koraku skozi celoten postopek kalibracije.

Celotna konzola z zaslonom je motorizirana in po višini avtomatsko nastavljiva s pomočjo kontrolne enote. 
Prav tako so vsi premiki tarče avtomatski in virtualni. Vozila tako ne premikate, kar poenostavi in pohiti 
postopek kalibracije.

AVTOMATSKA PRILAGODLJIVOST
Izjemna natančnost je zagotovljena s samoprilagodljivim sistemom, ki omogoča programski opremi, da 
oceni različne razmere (svetloba, ravnost tal, razdalja do vozila, pozicija vozila) in tako ustrezno prilagodi 
prikazano tarčo na zaslonu. 

UNIVERZALNA POKRITOST
Zagotovljena je visoka pokritost vozil. Baza podatkov se ažurno in nenehno posodablja, tako so uporabniku 
zagotovljeni ustrezni podatki takrat, ko jih potrebuje.

Digital ADAS



+ ENOSTAVNA UPORABA: celoten postopek lahko izvede en sam delavec.

   napotkov za delo.

+ DIGITALNE TARČE so dostopne v vsakem trenutku, tako ni potrebe 
   po hranjenju fizičnih tarč.

+ WIFI POVEZLJIVOST omogoča takojšen dostop do digitalnih tarč in ažuriranih 

+ SUPER HITRA KALIBRACIJA: postopek kalibracije je opravljen 

+ PROSTORSKA UČINKOVITOST: za namestitev in delovanje se potrebujete malo 

   v manj kot 5 minutah.

+ SAMOPRILAGODITVENI SISTEM prilagodi prikazano virtualno tarčo glede 
   na pozicijo vozila. 

   prostora v primerjavi s konkurenčnimi produkti (pribl. 15m2 v primerjavi s 25m2).

+ 4K ZASLON visoke ločljivosti omogoča zelo natančen izris digitalnih tarč 
   v vseh pozicijah in svetlobnih pogojih.

DIGITAL ADAS si je zaradi inovativnega pristopa h kalibraciji asistenčnih sistemov vozil prislužil že številne 
nagrade in priznanja, med drugim tudi zlato priznanje na sejmu Equip Auto 2019 v Parizu. Izmed 159 
produktov, ki so se potegovali za to nagrado, je bil prav produkt DIGITAL ADAS podjetja BrainBee Mahle 
izbran kot najbolj inovativni produkt za kalibracijo asistenčnih sistemov.



CONNEX

Diagnostična naprava CONNEX podjetja BrainBee MAHLE predstavlja popolnoma novo dimenzijo diagnostike. 
Je nepogrešljiv vmesni člen med uporabnikom, strokovnjakom in vozilom. S številnimi vsestranskimi funkcijami, 
obsežnimi možnostmi diagnosticiranja, z uporabniku prijazno programsko opremo in velikim številom 
vmesnikov je zagotovljeno hitro delo, ki prinaša rezultate.  
Stvar preprosto deluje!

DIAGNOSTIČNA NAPRAVA
nepogrešljivo orodje za vsako mehanično delavnico



Diagnostična naprava CONNEX je pripravljena za delo v nekaj sekundah po vklopu. Uporabniku prijazen 
uporabniški vmesnik z jasnimi slikami in piktogrami naredi delo nadvse enostavno in zabavno.

HITRA IN UPORABNIKU PRIJAZNA DIAGNOSTIČNA NAPRAVA

HAYNESPRO
Z diagnostično napravo CONNEXT je mogoče dostopati do podatkovne baze HaynesPro – osebnega 
asistenta v delavnici. Na ta način so na enem mestu zbrani tehnični podatki o vseh komponentah vozila, 
napotki za določena popravila, tehnične sheme, informacije o servisnih intervalih ...

VEDNO POVEZANI

Z novo funkcijo, ki zbira točke ob vsaki povezavi diagnostične naprave z vozilom, je mogoče prejeti popust 
ob nakupu licence za nadgradnjo. Bolj kot je diagnostična oprema v uporabi, bolj je uporabnik nagrajen.

BPS (Brain Problem Solver) & BPS TUTOR

ZAKAJ IZBRATI CONNEX

CONNEX omogoča avtomatsko iskanje vozila, pri čemer so na razpolago različni načini: avtomatsko 
prepoznavanje vozila, iskanje po številki šasije, iskanje po registrski številki, na voljo pa je tudi ročno 
iskanje. 

SAMODEJNO ISKANJE VOZILA

Z UPORABO DO PRIHRANKA 

Zahvaljujoč brezžični povezljivosti WiFi se vsaka nadgradnja prenese samodejno, kar omogoča delo z 
najnovejšo različico programske opreme in najnovejšimi funkcijami. Stalna povezava s strežniki BrainBee 
omogoča dostop do številnih funkcij.

SMART THRU - PASS THRU
Dobro poznana funkcija, ki omogoča povezavo z informacijskimi terminali proizvajalcev vozil, s čimer je 
mogoče izvajati razna programiranja kot uradni pooblaščeni servis.

Ob pravem času nudi uporabniku prave informacije. Podrobna video navodila so v pomoč pri zapletenih 
servisnih postopkih, BPS TUTOR pa vodi skozi diagnozo do ugotovitve, kateri del je potrebno zamenjati, 
prav tako pa pove kataloške številke rezervnega dela.

+ CONNEX SMART:

Na razpolago so 3 izvedbe:

   iOS ali Android - brezžična Bluetooth povezava

   EOBD povezan s kablom

+ CONNEX BT:
   EOBD povezan brezžično (Bluetooth)

   Samo EOBD vmesnik, potrebujete PC ali tablico z operacijskim sistemom

+ CONNEX:



BrainBee MAHLE je vodilni proizvajalec polnilnih postaj za klime. Posebno pozornost posveča razvoju inovativnih 
rešitev ter ponudbi robustnih in trpežnih AC postaj. Inovativni sistemi in rešitve bodo olajšali vsakodnevno delo v 
katerikoli mehanični delavnici. Velik poudarek pri razvoju polnilnih postaj je namenjen zaščiti okolja, tako tudi 
uporabnik pripomore k njegovi ohranitvi.

POLNILNE POSTAJE za klime

+ Enostavna uporaba in vzdrževanje.

SERIJA 6000

+ Na razpolago s tiskalnikom.

   in tradicionalne tehnologije. 

+ Kompaktna, mobilna in zanesljiva.

+ Tradicionalna serija polnilnih postaj.

+ Namenjena vsem, ki želijo z nizko investicijo do zanesljive 



   s samodejnim postopkom recikliranja.

+ Obsežna baza podatkov o modelih vozil in njihova enostavna posodobitev 

+ Homologirane so s strani skupine Daimler, Opel, GM in Toyota

   tudi identifikator plina.

+ SUPER CHARGE® sistem zagotavlja 100-odstotno polnjenje sistema, 

+ Patentirane hitre spojke ECO LOCK® preprečujejo uhajanje plina v ozračje.
+ Testiranje tesnjenja je samodejno. 

   ter VDA združenja (nemško združenje avtomobilske industrije).
+ Prilagojene so tudi kmetijski in gradbeni mehanizaciji.

KLJUČNE PREDNOSTI POLNILNIH POSTAJ BRAINBEE MAHLE:

+ Patentirana t.i. LONG LIFE PUMP® vakuumska črpalka 

   ne glede na temperaturo okolice ali temperaturo motorja.

   prek USB ključa.

+ Dobavljivi so modeli za plin R134A in R1234, za slednjega je na razpolago 

+ Predstavlja novo generacijo polnilnih postaj za najzahtevnejše stranke.

AIR-NEX SERIJA

+ Velik 7-palčni "touchscreen" zaslon in uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku olajšata upravljanje.

+ Wifi povezava s spletom omogoča posodabljanje naprave in pošiljanje poročila po mailu (AIRPRINT)

   ter diagnosticiranje morebitnih težav na daljavo.

+ Posoda za novo olje ima poseben tesnilni čep, ki preprečuje kontaminacijo z zračno vlago

+ Ima funkcijo za hibridna vozila.

+ Določeni modeli so kompatibilni tudi s hladilnim plinom R513a.

+ Napravo je možno krmiliti s pametnim telefonom (iOS in Android).



ATF naprava
za menjavo olja v avtomatskih menjalnikih

S popolnoma avtomatsko ATF servisno postajo podjetja BrainBee MAHLE bo delo narejeno strokovno in 
profesionalno, stranke pa bodo za to hvaležne.

so z današnjim hitrim razvojem in večjo učinkovitostjo bolj dovzetni za okvare. Tako je še toliko bolj pomembno 
ustrezno vzdrževanje avtomatskih menjalnikov.

Vse večja priljubljenost avtomatskih menjalnikov zahteva nove načine servisiranja. Avtomatski menjalniki 

AGC-8250

AGC-8280



ZAKAJ IZBRATI ATF NAPRAVO PODJETJA BrainBee MAHLE?

+

+

+

+

+

+

+

K dodatnemu prihranku časa pripomore dejstvo, da se posode za olje zamenjajo v nekaj 
sekundah in jih tako ni potrebno očistiti ali izprazniti. Ob menjavi posode ni izgub olja, 
neuporabljeno olje pa se lahko kasneje ponovno uporabi.

da ni možnosti kontaminacije ATF olja različnih specifikacij. 

- Samodejno merjenje temperature ATF: postopek splakovanja se prične samodejno.

Pri snovanju ATF naprave BrainBee Mahle je bil velik poudarek na prizadevanju, da bi bili vsi 
sestavni deli za servisiranje aparature enostavno in hitro dostopni. Tako je servisiranje karseda 
poenostavljeno.

Vse, kar mora operater storiti, je izbrati ustrezno vozilo iz baze podatkov. 

S servisno postajo BrainBee MAHLE je za izpiranje celotnega sistema vozila potrebno zgolj 

DODATNA BAZA PODATKOV (USB KLJUČ ALI WIFI)

S servisno postajo BrainBee MAHLE je celoten postopek menjave olja avtomatiziran, za kar skrbi 
napredna programska oprema. Navzočnost operaterja je potrebna le v redkih primerih. 

NAPREDNA ELEKTRONIKA SKRBI ZA ZANESLJIVO IN VARNO DELO

ŠIROK NABOR ADAPTERJEV

  menjalnika, na katerem se delo opravlja.

Ta tehnologija zagotavlja, da ne prihaja do mešanja starega in novega olja. Ena od primarnih 
nalog ATF naprav je zagotavljanje ustreznega olja v menjalnikih brez kakršne koli sledi 
kontaminacije. Sledi napačne vrste olja lahko pripeljejo do resnih in dragih poškodb menjalnika, 
zato je bistvena naloga profesionalne ATF postaje, da ostane olje čisto in nekontaminirano. 

- Črpalka z elektronskim nadzorom zagotavlja idealno hitrost izpiranja, prilagojeno vrsti 

- vrsti menjalnika,
- vrsta ATF olja po podatkih proizvajalca vozila,

Vse postopke servisiranja nadzira napredna elektronika in tako prepreči kakršno koli poškodbo 
komponent.

- Samodejno zaznavanje smeri toka: Vgrajeni tlačni senzorji vedno zaznajo pravo smer toka ATF.

1 liter olja.

Edinstvena tehnologija ničelne navzkrižne kontaminacije podjejta BrainBee MAHLE zagotavlja, 

Dodatna baza podatkov omogoča hiter in enostaven dostop do vseh ključnih podatkov za 
pravilen in strokoven servisni poseg na avtomatskem menjalniku. Na razpolago so celoviti 
podatki o:

- količina ATF olja,

- pravilnem adapterju za izbran model.

TEHNOLOGIJA NIČELNE NAVZKRIŽNE KONTAMINACIJE OLJA 

Naloga ATF postaj ni samo menjava olja avtomatskega menjalnika, ampak mora hkrati tudi očisti 
njegove komponente. Zahvaljujoč širokem naboru adapterjev je tako rekoč pokrit vsak 
avtomatski menjalnik na tržišču. 

POPOLNOMA AVTOMATSKO DELOVANJE

- Funkcija samodejne recirkulacije preprečuje poškodbe zaradi previsokega tlaka.

ENOSTAVNO SERVISIRANJE NAPRAVE

MAJHNA PORABA OLJA ZA IZPIRANJE

- momentu zategovanja,



VAMAG NEW DIMENSION

To je sodobna naprava, ki omogoča hitro in enostavno kontrolo 
ter nastavitev podvozja na vseh vozilih. 
Predstavlja odličen primer inovativnosti podjetja VAMAG Italija, 
ki s svojim edinstvenim sistemom visečih kamer znatno poveča 
vašo produktivnost, saj zagotavlja natančne rezultate v manj kot 5 minutah. 
Investicija v napravo za kontrolo geometrije koles NEW DIMENSION 
podjetja Vamag se uporabniku povrne hitreje kot bi pričakoval.

naprava za kontrolo geometrije koles



+ Zahvaljujoč patentiranemu merilnemu sistemu in tarčam kompenzacija ni potrebna, 

+ Inovativna tehnologija s 6 HD kamer zagotavlja hitro in natančno meritev v manj kot 30 sekundah,

+ Namestitev programa je možna na osebni računalnik, prenosnik ali tablico.

   delovnemu mestu.

+ Kamere uporabljajo tehnologijo samodejnega ostrenja, samodejnega zajemanja ciljev in 

+ Kamere so nameščene na višini 2,5m in omogočajo uporabniku čist prehod okoli dvigala. 

+ Uporabniku prijazna programska oprema v slovenskem jeziku in močna 3D grafična podpora 

+ Sistem je možno vgraditi na manjše delovno območje kot pri klasičnih 3D sistemih 

   omogočata popolno meritev z le nekaj kliki.

+ Omogoča primerjavo rezultatov meritev s podatki, ki so v integrirani bazi podatkov Autodata®.

   s kamerami na prednjem stebru.

   samoprilagodljive svetline za kompenzacijo svetlobe okolice. 

   kar omogoča velik prihranek delovnega časa.

+ Različni možni načini montaže kamer (tla, stena, strop) ustrezajo praktično vsakemu

   medtem ko celoten postopek traja manj kot 5 minutah.

ZAKAJ VAMAG NEW DIMENSION?



T-CHECK
brezstična naprava za hitri pregled vozila 
ob prevzemu le-tega na servis

T-CHECK brezstična postaja zagotavlja dodaten zaslužek, hkrati pa poveča zadovoljstvo strank in njihovo 
zvestobo. HD kamere zabeležijo stanje vozila ob sprejemu na servis in tako varujejo pred neupravičenimi 
reklamacijami glede poškodb platišč in vozila.

- pregled geometrije koles (optika vozila),

- vizualni pregled vozila.

Postaja omogoča:

- pregled profila pnevmatik,

- pregled stanja akumulatorja,
- TPMS pregled,

Postaja T-CHECK v le nekaj sekundah preveri geometrijo koles (optiko vozila), medtem ko operater udobno sedi 
v vozilu. Poleg tega pa zahvaljujoč integriranemu sistemu upravljanja postaja omogoča celoten hiter pregled ob 
sprejemu vozila na servis. 

- test luči in smernikov,



+ Servisnim delavnicam zagotavlja dodatni zaslužek.

+ Poveča zadovoljstvo strank in njihovo zvestobo. 

+ Omogoča operaterju hiter in enostaven postopek dela ter preprosto interpretacijo

   rezultatov.

+ Operaterju prijazna postaja – pregled geometrije koles, profila pnevmatik 

   in test luči se opravi popolnoma avtomatsko, medtem ko operater udobno sedi 

   v vozilu.

   se je mogoče izogniti prerekanju s stranko, kdaj je do poškodbe prišlo.

+ Visokoločljivostne kamere ob sprejemu vozila naredijo posnetke platišč in vozila. Na ta način

ZAKAJ T-CHECK?
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+ servisne postaje za avtomatske menjalnike,

+ hidravlično opremo.

Tako kot vsa vozila tudi servisna in diagnostična oprema zahteva redno vzdrževanje in 
servisiranje. Naši serviserji imajo dolgoletne izkušnje na tem področju, tako bodo kos tudi 
najtežjim nalogam. 

+ polnilne postaje za klime,

+ optiko,

Za določeno opremo v primeru daljšega popravila nudimo možnost izposoje nadomestne 
opreme, da bo vaše delo teklo nemoteno. 

+ vulkanizerske stroje,
+ dvigala in dvižno opremo,

Naše podjetje nudi servisne storitve za naslednjo opremo različnih blagovnih znamk:

SERVIS in VZDRŽEVANJE



Zakaj kupiti, ko lahko najamete?

NOVO + Brez pologa *

+ Odobritev v 2 urah!

+ Od 12 do 60 obrokov *

+ Brez stroškov odobritve
   do vrednosti 5.000 € (+ddv)

+ Minimalna vrednost opreme: 500 €!

* Glede na bonitetno oceno podjetja 

   in življenjsko dobo opreme.

Oprema delavnice 

je visok strošek, 

zato lahko opremo 

pri nas tudi najamete.

V naši ponudbi je tudi GRENKE klasični oz. operativni leasing, 
ki je namenjen vsem pravnim osebam (d.o.o., s.p.,...), ki za to, da so konkurenčni, 
skrbijo s pametnim investiranjem v osnovna sredstva, bančne kredite pa uporabljajo 
kratkoročno za obratna sredstva.

PREDNOSTI POSLOVNEGA NAJEMA (LEASINGA)

+ Bonitetna ocena podjetja se ne zmanjšuje
+ Lastna finančna sredstva podjetja usmerjajo v produktivnost
+ Podjetje prejme stroškovni račun za najem (vstopni DDV)
+ Podjetje nima stroškov amortizacije, saj ne gre za osnovno sredstvo
+ Ob sklenitvi pogodbe brez vnaprejšnjega plačila DDV
+ Takojšnja uporaba opreme

Naročite 
INFORMATIVNI IZRAČUN 
za svoje naročilo!
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KOOP TRGOVINA d.o.o.
C. bratov Cerjakov 43, SI 8250 Brežice
T: +386 7 477 8820, E: info@koop.si

www.koopautomotive.si 


