
AUTODATA OnLine3 - eská on-line verze technických dat pro servis osobních a nákladních voz od roku 
výroby 1970. Jeden z nejvtších zdroj technických údaj a informací pro servisy v Evrop. Vysoká kvalita, vypovídací 
schopnost a pesnost dat je založena na originálních údajích od cca 80 výrobc motorových vozidel. Autodata OnLine3 
s pravidelnou aktualizací je schváleno pro používání ve stanicích mení emisí (SME) pro osobní a užitková vozidla!

On-line pístup na dobu jednoho roku: 10.900,- K bez DPH  
- v cen je 1 on-line pístup, na požádání druhý pístup zdarma!  
- další pístupy jsou zpoplatnny - cena každého dalšího pístupu je 3.270,- K bez DPH

Bonus ZDARMA pi zakoupení Autodata Online3: Autodata CD SME/Emise/CZ  

Požadavky na systém: Windows 2000/XP/Vista/7/8, Internet Explorer 6 nebo vyšší, Mozilla Firefox 2 nebo vyšší. 

FUNKCE: 

Technická data (diesel a benzín) 
Údaje pesn charakterizující daný typ vozu (rok výroby, kód 
motoru,…), zapalovací soustava (ídící jednotky, svíky, ped-
stih…), palivová soustava (systémové/regulaní tlaky, hodnoty 
vstik.ventil), vstikovací soustava (erpadla, otevírací tlak 
trysek,…), dodávky paliva a kouivost (údaje pro mení emisí 
vznt. motor,…), seizovací data motoru (vle ventil, kom-
presní tlaky, tlak oleje), maziva a kapaliny (klasifikace, obje-
my,…), utahovací momenty (motory, náboje kol,…), baterie, 
startéry, alternátory, brzdy (min. tloušky kotou a bubn, vle 
runích brzd,…), klimatizace (množství chladiva a oleje)…  

Nastavení rozvod
Detailní popisy (výkresy) nastavení rozvod s emeny i etzy.  

Mení emisí 
Kompletní data pro mení emisí zážeh. i vzntových motor.  

Chybové kódy 
Návody na vytení chybových kód z pamti ídících jednotek, 
jejich íslování a popis, zpsob vymazávání. 

Programování klí
Obsluha a programování klí.  

Servisní intervaly 
Zptné nastavení inspekních systém (výmny olej,…). 

Pedepsané inspekce 
Popis výrobci pedepsaných inspekcí po ujetí uritých km nebo 
po urité dob, plány údržby. 

Geometrie kol 
Parametry geometrie kol pední i zadní nápravy, pedepsaný 
tlak vzduchu v pneumatikách, rozmry disk a pneumatik, 
utahovací momenty ocelové/hliníkové disky, pedepsané zatí-
žení pi mení/seizování, popisy seizovacích prvk atd. 

asové normy oprav 
Normy poteby asu pro rzné opravy mechanické i opravy 
karosérií, možnost doplnní o použité díly a sestavení útu i 
faktury za opravu.  

ízení motoru (Motormanagement) 
Zkoušení a seizování kombinovaných zapalovacích a vstiko-
vacích systém - ovládacích/akních, zkoušení všech rozho-
dujících sníma motoru, v. lambda sondy, test systémové-
ho/regulaního tlaku paliva, zkoušení palivového erpadla, 
vstikovacích ventil, sacího systému, testy vysokonapových 
a ídících modul zapalování, v. zapalovacích cívek atd., 
elektrická zapojení ídících jednotek, v. obsazení jednotlivých 
pin, tabulky vyhledávání/odstraování závad systém.  

Zkušební hodnoty ídící jednotky 

Umístní základních souástí elektrické soustavy 
Schématické vyobrazení, kde lze na vozidle najít klíové kom-
ponenty (pojistkové skín, desky relé, snímae, akní leny 
atd.) a jejich uspoádání.  

Schémata elektrického zapojení 
Vybraná elektrická schémata vztahující se k ízení motoru 
(motormanagementu) a elektrických zaízení (datové sbrnice 
CAN, VAN, ABS/ASR, klimatizace, elektrické ovládání oken, 
centrální zamykání, airbagy, palubní desky atd.). 

Klimatizace
Popis klimatizaního systému a jeho komponent vetn jejich 
umístní, vlastní diagnostika, uspoádání pojistek a relé, údaje 
o chladicím prostedku a jeho množství, údaje o typu i množ-
ství pidávaného oleje.  

Postup pi hledání závad / Opravárenské tipy 
Postup pi hledání typických závad (motor nelze nastartovat, 
obtížný start teplého motoru, nepravidelný volnobh, malý 
výkon, vysoká spoteba,…).  



Ukázky: 









