
Diagnose testers
Met de GT serie van Foxwell ontvangt u diagnose op hoog niveau van meer dan 
58 Amerikaanse, Aziatische en Europese merken.
U heeft toegang tot een groot aantal ECU’s zoals motor, ABS, airbag, instrumentenpaneel etc. 
Foutcodes lezen/wissen, live data bekijken, actuatortests uitvoeren en diverse programmeer- 
en codeerfuncties: de GT serie kan het allemaal.
Ook de meest voorkomende servicefuncties kunt u uitvoeren, zoals: service interval reset, 
parkeerrem openen/sluiten, roetfilter regeneratie en stuurhoeksensor calibratie.

GT90: GT80 Mini:
Processor: •Intel Celeron 2,48 GHz •Intel Atom 1,33 GHz

Besturingssysteem: •Windows 10 •Windows 10 

Scherm: •12,2” TFT touchscreen •8” TFT touchscreen

Communicatie: •Via Bluetooth en Wifi •Via Bluetooth en Wifi

Levering: •In koffer met 13 verloopstekkers 
en externe voeding
•Valbestendig (1,8 m)
•IP67 stof- en water bestendig

•In koffer met 13 verloopstekers 
en externe voeding
•Valbestendig (1,8 m)
•IP67 stof- en water bestendig

Accutesters
BT100
Conductantie accutester 12 Volt, 
lood/zuur-, AGM- en gel accu’s. 100 – 800 A-CCA.
Scherm: 2,6” monochrome.

BT705
Geavanceerde conductantie accutester 6 & 12 Volt, 
lood/zuur-, AGM- en gel accu’s. 100 – 2000 A-CCA.
Starter- en dynamotest 12 & 24 Volt. Bluetooth printer optioneel.
Scherm: 2,8” monochrome.

BT780(A)
Zeer geavanceerde conductantie accutester 6 & 12 Volt, 
lood/zuur-, AGM- en gel accu’s. 100 – 2000 A-CCA.
Weergave SOH, SOC en interne weerstand van de accu. 
Ook voor AGM en EFB start- stop accu’s.
Starter- en dynamotest 12 & 24 Volt met weergave laadrimpel. 
Ingebouwde printer. Amperetang 1.000 A optioneel.
Scherm: 2,8” monochrome.

Alle accutesters bevatten de volgende normen: 
CCA, CA, MCA, JIS, DIN, EN, SAE en IEC. De software is in het Nederlands.  
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Inclusief 36 maanden updates!



NT624

Professionele scanners
NT614
4 systemen scanner: foutcodes lezen/wissen en live data bekijken 
van: motor, airbag, ABS en automatische transmissie ECU’s van 
meer dan 58 merken. Inclusief service interval reset en EPB functie.
Scherm: 4,3” kleur

NT520 Pro
Merkspecifieke diagnosetester op zeer hoog niveau.
Standaard geleverd met 1 merk(groep). U heeft keuze uit: Aston 
Martin, BMW/Mini/Rolls Royce, Chrysler/Dodge, Ferrari, 
Fiat/Alfa Romeo/Lancia, Ford, GM, Honda/Acura, Hyundai/Kia, 
Landrover/Jaguar, Maserati, Mazda, Mercedes, Opel, Peugeot, 
Porsche, Toyota/Lexus, VW/Audi/Seat/Skoda/Bentley, Volvo.
Scherm: 2,8” kleur.
Maximaal 5 merk(groepen) per tester.

NT624
Alle systemen scanner: foutcodes lezen/wissen en live data 
bekijken van alle systemen van meer dan 58 merken.
Scherm: 4,3” kleur.

NT644 Pro
Servicetester: foutcodes lezen/wissen en live data bekijken van 
alle systemen van meer dan 58 merken.
Plus: Service interval reset, openen en sluiten remklauwen EPB
systemen, registratie accuvervanging, roetfilter regenereren, 
gasklephuis inleren, stuurhoeksensor calibreren, verstuivers 
programmeren en TPMS. Scherm: 4,3” kleur.
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Service scanners
               NT420 Pro

Multi service tester: service interval reset, openen en sluiten 
remklauwen EPB systemen, registratie accuvervanging, 
roetfilter regenereren, gasklephuis inleren, stuurhoeksensor 
calibreren, verstuivers programmeren en TPMS.

NT402
Accuvervanging registreren van 17 merken.

NT415 
Openen en sluiten remklauwen EPB systemen van 30 merken.

De service scanners zijn geschikt voor OBDII/EOBD en  
hebben een 3,2” kleurenscherm.NT402
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OBDII/EOBD scanners (APK)
NT200
Levenslang gratis updates.
Scherm: 2,6” monochrome

NT301
Levenslang gratis updates.
Scherm: 2,8” kleur

NT200 NT301

De updates voor alle kleine testers 
zijn gratis!

Uw Foxwell dealer:
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