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JALTEST //
Jaltest is een multimerk en multi-diagnosesysteem
ontwikkeld om de meest geavanceerde
voertuigdiagnostiek en onderhoudstaken op
een eenvoudige en intuïtieve manier uit te
voeren.
Jaltest is niet beperkt tot het lezen van
foutcodes op voertuigsystemen maar het is
ook voorzien van bi-directionele controles en
begeleide probleemoplossingen.
De Jaltest dienst na verkoop is gericht op het
leveren van professionele dienstverlening aan de
werkplaats door:
1. Technische ondersteuning.
2. Opleiding en e-learning.
3. Gespecialiseerde klanten ondersteuning.
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NIEUWE INTERFACE V9 //
SNELLERE VERBINDINGSSNELHEID (BAUD RATE)
Verbeterde prestaties en communicatie met een snelheidsverhoging van de
gegevensoverdracht en gegevensverwerking zowel in VCI-PC als in het VCI-systeem.

USB en SUBD26 CONNECTOR BESCHERMING (POKA YOKE MODEL)
Bescherming en integriteit van de connectoren zo ontworpen om fouten te
vermijden.

ROBUUSTE ELEKTRONICA EN VERBETERDE COMMUNICATIE
Grotere connectiviteit, nieuwe ondersteunende communicatieprotocollen
en uitgebreide multiplexer.

SCHOKABSORPTIE
Ontwerp met een robuuste bekleding beschermt tegen krassen, kleine stoten en
maakt een afdichting van het apparaat mogelijk, waardoor de toevoer van vuil en
water wordt voorkomen (IP40).

COMPACT EN LICHT
Jaltest V9 is 76% lichter dan zijn voorganger, het biedt de mogelijkheid
om een bandje te bevestigen om het gebruik van het apparaat te
vergemakkelijken.

LICHTER,
SNELLER,
BETER
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NIEUWE GRAFISCHE
INTERFACE //
SNELLE INSTALLATIE EN GEBRUIK
Geoptimaliseerde software om de installatie-en updatetijd te verkorten, evenals
de reactietijd.

AANPASBAAR
“Responsive design” dat zich aanpast aan alle soorten types en groottes van
schermen. Het stelt de gebruiker in staat om de snelkoppelingen te configureren,
het werkgebied aan te passen en de visualisatie te definiëren
volgens de behoeften van de gebruiker.

ALLES IN ÉÉN ENKEL SCHERM
Het biedt de gebruiker alle informatie die hij nodig heeft op één enkel scherm.
Het stelt hen in staat om het maximale aantal functies te visualiseren, een
zoekopdracht uit te voeren, enz.

ELEGANTER ONTWERP MET FELLERE KLEUREN
Strakke, minimalistische en elegante vormgeving ten gunste van de visualisatie
van afbeeldingen, iconen en kleuren.

VISUEEL BETER EN
INTUÏTIEVER
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MULTIMERK- EN
MULTISYTEEMDEKKING

MEER DAN ALLEEN
DIAGNOSE

Het biedt ook diagnosemogelijkheden op voertuigen op de weg waardoor technici

functionaliteiten die hen door het voertuig reparatie proces zullen leiden.

Met Jaltest hebben technici toegang tot een breed scala aan
onder meer verbinding kunnen maken met onder andere aanhangwagens, lichtmiddelgrote bedrijfsvoertuigen, bouwvoertuigen, mijnbouw en graafmachines.

1

2

3

4
5

12

6
7
8

ZWARE VRACHTWAGEN

BUS EN RESIBUS

AANHANGWAGEN

LICHTE VRACHTVOERTUIGEN
EN PICKUP

9
10
11

LANDBOUWVOERTUIGEN

CONSTRUCTIEMACHINES

MARINE

FABRIKANTEN

Dit zijn enkele van de functies die van Jaltest de “Leading diagnostic tool” van de industie maken:
1. GRP (Garage Resource Planning). werkplaatsen
klanten-/voertuigregistratiebeheer

JALTEST: HET LEVEREN VAN WARE DIAGNOSTISCHE
OPLOSSINGEN OVER DE GEHELE LIJN VAN
MEERDERE INDUSTRIESECTOREN

2. i-PARTS ASSIST. Crossreferentie platform en
installatiegidsen
3. ETM (Electronic Test Module). Directe diagnose
op EBS modulatoren

6. Bedradingsschema´s, en zekeringen en relaiskasten.
7. Voertuig servicegegevens
8. Technische informatie van het voertuig
9. Reparatiehandleidingen: Oplossing volgens
symptomen
10. Technische releases

4. Diagnose Menu

11. Reparatietijden

5. Technische gegevens van het systeem

12. Reparatiehandleidingen: oplossing volgens foutcodes
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Bedradingsschema van het systeem
Onderdeel informatie en
locatie van het onderdeel

Hulp en onderdelen
van de fout

SOFTWARE //

Freeze-Frame gegevens

BEGELEIDE DIAGNOSE
Problemen oplossen
door symptomen

Jaltest geeft de nodige informatie om storingen aan het
voertuig op een eenvoudige en efficiënte manier te repareren:

Details voor het oplossen van
problemen

1. Onderdeel technische gegevens.
2. Bedrading, systeem en zekeringsschema’s.
3. Voertuigservice-gegevens voor voertuiginspectie.
4. Technische gegevens van het voertuig.
5. Problemen oplossen door symptomen van de meest
voorkomende defecten aan de voertuigen.
6. Vrijgaven en procedures met informatie van de fabrikant.
7. Reparatietijden.

JALTEST BEGELEIDT U
MET AANVULLENDE
INFORMATIE OM U TE
HELPEN BIJ DE REPARATIE

Foutcode
probleemoplossing
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DE EERSTE IN DE
KLAS WAT BETREFT
REPARATIEHANDLEIDINGEN,
SLECHTS 1 KLIK VERWIJDERD
JALTEST INFORMATIE
Gedetailleerde technische informatie inclusief afbeeldingen,
pictogrammen, grafieken, diagrammen en foto’s voor elk
voertuig waarop diagnose moet gebeuren. Deze informatie zal
helpen bij het identificeren van de foutcode, het onderdeel, de
locatie, enz.
In deze complete module kunnen we het volgende vinden:
1. Diagnose (oplossen van problemen door middel van een
foutcode)
2. Technische gegevens van het systeem
3. Diagrammen
4. Technische gegevens van het voertuig
5. Voertuigservicegegevens
6. Problemen oplossen door middel van symptomen
(diagnose)
7. Releases en procedures
8. Reparatietijden
9. Handmatige diagnose

PASS-THRU
Jaltest heeft de extra Pass-thru module waarmee de

JALTEST INFO IS DE
REFERENTIE BETREFFENDE
DE TECHNISCHE INFORMATIE
BESTAANDE OP DE MARKT

communicatie via het SAE J2534 protocol met de software van
de fabrikant kan worden uitgevoerd:
1. Besturingseenheid updates
2. Kalibraties
3. Herprogrammatie stuurdozen
4. De voertuiganalyse maakt het mogelijk om met eigen
hardware de afhankelijkheid te verminderen, de kosten te
verlagen en de productiviteit te verhogen
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JALTEST LEVERT
RESULTATEN
OP VAN ZODRA
HET VOERTUIG
DE WERKPLAATS
BINNENKOMT
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BESCHRIJVING
GRP MODULES:

GRP BASIC.

GRP ENTERPRISE.

•

Klantenlijst.

•

GRP Synchro.

•

Rapporten (diagnose,

•

Werkplaatsbeheermodule.

onderhoud & ETM).

•

Onthaalmodule.

•

Mijn taken module.

KLANTENLIJST.

•

Jaltest Telematica module.

Beheer van klanten voor een werkplaats

•

Datasynchronisatie tussen

of een netwerk van werkplaatsen.

KLANTENLIJST.

meerder pc’s (hetzelfde
bedrijf).

RAPPORTEN.

•

Werkorder rapporten.

Beheer en raadpleging van alle

•

Controle van de

rapporten die door Jaltest worden

gebruikersaccounts

gegenereerd: diagnose, onderhoud,

(onbeperkt).

werkorder, werkplaatstijd of ETM
module.
WERKPLAATSVERSLAGEN.

RAPPORTEN.

JALTEST GRP

•

Werkorders.

•

Taken.

•

Werkplaatsverslagen.

MIJN TAAK.
GRP SYNCHRO.

GRP NETWERK.

Elke gebruiker kan de toegewezen

•

GRP Basic.

•

taken eenvoudig beheren via dit menu.

•

Controle van de

diagnose- en

oplossing voor het beheer van

gebruikersaccounts

onderhoudsrapporten

RECEPTIE.

werkplaatsen. Deelt klantinformatie,

(maximaal 10).

tussen meerdere

•

Receptieformulieren.

Datasynchronisatie

werkplaatsen binnen

•

Werkorder beheer.

rapporten, werkorderbeheer,

tussen meerder pc’s

een netwerk.

arbeidstijden en toegang tot Jaltest

(met dezelfde Jaltest

PERSONEELSZAKEN.

Telematica oplossingen.

interface).

Bedoeld voor het beheer van het

•

Informatie Back-up.

personeel van de werkplaats.

•

Personeelszaken.

GRP is een geoptimaliseerde

oertuiggegevens en diagnostische

•

Toegang tot

JALTEST TELEMATICA.
Verbinding tussen het
wagenpark, de werkplaats en de
vrachtwagenchauffeur. Het stelt de
gebruiker in staat om meldingen
en alarmen te ontvangen die door
de wagenparkbeheerder worden
verstuurd.
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1. INTERACTIVE BEDRADINGSSCHEMA´S

6. VLOOTAANPASSING

Tijdens het navigeren over de bedradingsschema’s worden de

Deze functie maakt het mogelijk om uw vloot aan te passen. Creëer

componenten geschetst en is de technische informatie, inclusief

nieuwe merken die specifiek zijn voor uw markt door de systemen

relevante documenten, technische gegevens, opmerkingen en locatie

te selecteren die in het voertuig zijn opgenomen. U kan ook

direct toegankelijk.

connectoren, locatie, afbeeldingen en commentaar toevoegen.

2. SYSTEEMBEDIENINGSSCHEMA

7. DIAGNOSE OP NUMMERPLAAT

Begrijpen hoe systemen werken kan een complexe taak zijn. Jaltest

Als de klanten- en voertuigenlijst eenmaal is opgebouwd, is de toegang

levert pneumatische, elektrische en brandstofschema’s met de

via de nummerplaat snel en eenvoudig.

bijbehorende technische waarden, afbeeldingen, locaties en nog
veel meer om het werk van de technicus te versnellen..

3. SYSTEEMWEERGAVE
Real-time live weergave van gegevens op voertuigschema’s. Het maakt
een snelle beoordeling van de werking van het systeem mogelijk.

UITSTEKENDE
KENMERKEN

8. SNELKOPPELING NAAR SPECIALE FUNCTIES
Optimaliseer de reparatietijden in de werkplaats met directe toegang
tot relevante reparatieprocessen.

4. VIRTUELE INSTRUMENTEN/GRAFIEKEN
Visuele hulp voor de technicus om de waarden te controleren en de

9. TECHNISCHE GEGEVENS EN PROCEDURES

actuele status van elk beschikbaar systeem in het voertuig te begrijpen.

De ervaring van het team voor technische bijstand van Cojali heeft het
mogelijk gemaakt de meest relevante technische gegevens van het
voertuig op te slaan.

5. SYSTEEMSCAN
Met deze functie kan de gebruiker de beschikbare systemen in het
geselecteerde model automatisch detecteren. Tijdens de autodetectie

10. REPARATIETIJDEN

vindt het uitlezen van alle beschikbare systemen plaats, inclusief hun

Om het tijdmanagement en de productiviteit van de werkplaats te

identificatiegegevens. Later kan elke gevonden fout worden gewist.

helpen verbeteren, is er een tijdsschattingsfunctie gecreëerd.
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JALTEST EXPERT MODE
Jaltest EXPERT MODE biedt geavanceerde diagnostische
mogelijkheden voor de werkplaats. Met EXPERT MODE
is de technicus in staat om acties uit te voeren die het

VOORTDURENDE VERNIEUWING
(codering van de injectoren, enz.)
3. Configuratie van de onderhoudsdiensten van het
voertuig

wijzigen van parameters op verschillende ECU’s vereisen:

4. Verificatie van de functionaliteiten van de systemen

1. Kalibraties van sensoren (injectoren, VGT, gaspedaal,

5. Vervanging van elektronische besturingseenheden

enz.)
2. Instelling van de bedrijfsparameters van het systeem

6. DPF-regeneratie
7. Enz...

Er worden voortdurend nieuwe merken, modellen en systemen ontwikkeld.
Daarom brengt Jaltest CV elk jaar drie software-updates uit, die uw bedrijf
toonaangevende diagnostische oplossingen biedt.

MODELLEN

SYSTEMEN

1150

9000

1100

8000

1050

7000

1000

6000

950

5000

19.2

19.3

20.1

TECHNISCHE GEGEVENS

SCHEMA’S

4400

4200

4150

4100

4100

4000

3950

3900

3800

3800

19.2

19.3

20.1

DRIEJAARLIJKSE
SOFTWARE UPDATES

19.2

19.3

20.1

19.2

19.3

20.1
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DEKKING //
COMMERCIELE VOERTUIGEN

DEZE UITGEBREIDE DEKKING MAAKT DEZE
KIT TOT DE KRACHTIGSTE DIAGNOSEEENHEID OP DE MARKT
1. DEKKING VOOR TRUCK, BUS, AANHANGER, LICHTE VRACHT, PICK UP
2. ALLE STANDAARDEN EN PROTOCOLLEN VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN WORDEN
ONDERSTEUND, INCLUSIEF RP1210 EN PASS-THRU

Diagnoseapparatuur gericht op werkplaatsen waar reparatieen/
of onderhoudsdiensten worden uitgevoerd op verschillende
soorten bedrijfsvoertuigen, zoals: vrachtwagens,
bussen, aanhangwagens, lichte vracht en pick-ups.
Deze brede dekking, evenals de extra diagnosemodules
(Jaltest INFO, GRP, ETM, i-PARTS ASSIST, Troubleshooting)
bieden de mogelijkheid om extra merken op de werkplaats te
configureren, dit maakt van de Jaltest Commercial Kit een
toonaangevend diagnose oplossing.

3. INTUÏTIEVE EN SNELLE SOFTWARE -INTERFACE
4. AUTOMATISCHE DETECTIE VAN SYSTEMEN EN FOUTCODES
5. HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN DOOR SYMPTOMEN EN HULP BIJ FOUTEN
6. GEÏNTEGREERDE TECHNISCHE INFORMATIE, BEDRADINGSSCHEMA’S EN TECHNISCHE
DOCUMENTEN
7. GEPLANDE UPDATES EN DE LAATSTE ONTWIKKELINGSIMPLEMENTATIES
8. CALLCENTER VOOR TECHNISCHE- EN PRODUCTONDERSTEUNING
9. OPLEIDING & E-LEARNING
10. ETM - ELEKTRONISCHE TESTMODULE
11. I-PARTS ASSIST CROSSREFENTIE PLATFORM EN INSTALLATIEGIDSEN

JALTEST KITS ZIJN GERANGSCHIKT
NAAR SECTOR EN DEKKING

12. GRP - GARAGE RESOURCE PLANNING
13. AANPASSING VAN HET VOERTUIGMERK
14. REPARARATIETIJDEN
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JALTEST TRUCK

JALTEST AANHANGERS

JALTEST BUSSEN

Deze module bevat elke functie die beschikbaar

Jaltest-diagnosesoftware is de meest

Jaltest-diagnosesoftware zorgt op een

is in Jaltest en is alleen ontwikkeld voor

geavanceerde oplossing voor de reparatie

eenvoudige en nauwkeurige manier voor de

vrachtwagens. Het is het perfecte gereedschap

en het onderhoud van trailers en opleggers.

verbinding met dit soort voertuigen. Dankzij

voor werkplaatsen en wagenparken die alleen

Jaltest biedt de beste dekking, functies en

de verschillende Jaltest modules en de

reparatie- of onderhoudswerkzaamheden

technische informatie in de markt voor dit

mogelijkheid om een diagnose te stellen op

uitvoeren aan trekkers of vaste wagens. Het

soort voertuigen.

basis van nummerplaat of chassisnummer,

brede scala aan merken voor elke markt maakt

wordt Jaltest beschouwd als het beste multi-

het tot het referentie-instrument in de sector.

merk diagnostisch apparaat voor de voor de
bus industrie..

JALTEST CV
MODULAIRE KITS
Om de klant een flexibele diagnostische oplossing te
bieden die voldoet aan zijn behoeften, biedt Jaltest CV de
mogelijkheid om modulaire licenties aan te schaffen voor:
1. Trekkers en vaste wagens
2. Afzonderlijke merken van bedrijfsvoertuigen
3. Aanhangwagen en oplegger
4. Lichte bedrijfsvoertuigen
5. Bussen

JALTEST VRACHTWAGEN SELECTIE

JALTEST LCV

STEL UW EIGEN CONFIGURATIE SAMEN

Nu biedt Jaltest de mogelijkheid om toegang

Deze software heeft de mogelijkheid om de

Modulaire kits kunnen worden

te krijgen tot een op maat gemaakte software-

nodige diagnosefuncties uit te voeren op elk

gecombineerd, afhankelijk van de behoeften

ervaring, waarbij alleen de voertuigmerken worden

type merk uit de Europese, Amerikaanse en

van uw bedrijf. Het is mogelijk om een op

gekozen die beter aan uw bedrijf zijn aangepast.

Aziatische markten.

maat gemaakte diagnosetool te hebben,

Deze versie zorgt voor elke diagnostische taak voor

waarbij een van de bovengenoemde kits

de door de klant geselecteerde merken.

wordt gecombineerd.
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JALTEST AGV

JALTEST OHW

Jaltest wordt in deze markt als benchmark beschouwd

Deze Jaltest kit is ontwikkeld voor het stellen

door een toepassing te lanceren met grote voordelen

van diagnoses op speciale en bouwvoertuigen

en mogelijkheden voor een effectieve diagnose op

zoals kranen, graafmachines, dumpers, stationaire

landbouwvoertuigen.

motoren of straatvegers en apparatuur

In navolging van de functies van de andere Jaltest
modules, vult Jaltest deze versie aan met een grote dekking

voor wegenonderhoud.
De brede dekking, de technische informatie en

voor merken, systemen en technische informatie, evenals

de reparatiegidsen maken Jaltest OHW tot het

met een breed scala aan kabels voor directe aansluiting.

eferentiegereedschap in de sector.
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JALTEST MARINE

JALTEST RP1210

Diagnose en onderhoudstaken op jetski’s, buitenboord- en

Jaltest RP1210 breidt de mogelijkheden van ons

binnenboordmotoren.

diagnostisch productaanbod verder uit.

Net als bij de rest van de beschikbare diagnosesets,

De RP1210 standaard functionaliteit stelt de gebruiker

verzamelt Jaltest Marine alle ervaring van de

in staat om de Jaltest Link VCI (Vehicle Communication

Jaltest Development en Technical Assistance afdelingen die

Interface) te gebruiken met de software van verschillende

beschikbaar zijn voor maritieme bedrijven, scheepswerven,

fabrikanten, zonder de noodzaak om de OE-hardware

maritieme werkplaatsen en specialisten in de reparatie en

te gebruiken, waardoor dit nieuwe product de meest

het onderhoud van schepen.

complete entry-level bedrijfswagen diagnostische oplossing
op de markt is.

JALTEST AZIË //
JALTEST INDIA
Dit nieuwe instrument is ontwikkeld met een specifieke
dekking van industriële voertuigmerken uit Oost-Azië. Het is
klaar om te voldoen aan de behoeften van alle werkplaatsen
en wagenparken uit dit gebied, maar ook uit andere
markten waar deze merken worden verkocht.
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HARDWARE //

JALTEST HARDWARE OPLOSSINGEN
Jaltest biedt een breed scala aan oplossingen voor bedrijfsvoertuigen,
landbouwmachines, off-road apparatuur en zeeschepen
Extra diagnosemodules (Jaltest INFO, GRP, ETM, i-PARTS ASSIST,
Troubleshooting...) en kabelsets zijn ook beschikbaar voor werkplaatsen waar

Alle Jaltest-producten zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen

reparatie- en/of onderhoudsdiensten worden uitgevoerd.

en behoeften van de monteurs in de werkplaats en aan de meest
veeleisende behoeften op het gebied van wegenonderhoud. Ze zijn
ontworpen en gebouwd om het hoofd te bieden aan alle extreme
werkzaamheden of weersomstandigheden.
LINK V9
JALTEST RUGGED PC
•

Windows 10 Pro

•

Exclusief ontwerp dat de
MIL-STD 810G categorie

RP1210

certificering
•

Vloeistofbestendig toetsenbord /
touchpad

JALTEST TOEBEHOREN
Extra uitrusting die aan de werkplaats
wordt aangeboden om hun dagelijkse
taken gemakkelijker en comfortabeler
uit te voeren.
JALTEST RUGGED PAD

Toebehoren

•

inbegrepen

10” Rugged Tablet met Windows
10 Pro

•

Daglicht leesbaar display met

Handband

Gloved Multi Touch + waterdichte
digitizer pen
•

Door de gebruiker vervangbare
batterij en optionele Long-Life
batterij

KABELS

OEM

weerstand verbetert
•

RP1210

Hoekbescherming

WERKSTATION

HARDCASE
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TECHNISCHE
ASSISTENTIE

DE KANS OM VAN UW WERKPLAATS EEN TECHNOLOGISCH
CENTRUM TE MAKEN LIGT IN UW HANDEN

Dit soort ondersteuning is essentieel om bepaalde
defecten aan voertuigen op te lossen. De
technologische ontwikkelingen vereisen dat de
technicus zijn kennis regelmatig bijwerkt. Cojali
biedt een gespecialiseerde ondersteuning op
basis van de ervaring van onze topmonteurs en

OPLEIDING

de ontwikkeling van technische informatie voor
bedrijfswagens.
Jaltest-klanten wereldwijd blijven vertrouwen op

Voor het uitvoeren van diagnose-, reparatie- of onderhoudstaken

Om deze reden heeft Cojali een uitgebreid trainingsplan

onze gespecialiseerde technische assistentiedienst.

hebben de huidige technici niet alleen mechanische kennis

opgesteld, dat zowel de theorie als de praktijk omvat. Dit

Deze dienst omvat de mogelijkheid van

nodig. Vandaag de dag vragen nieuwe voertuigen met nieuwe

trainingsplan is meertalig en kan in de trainingslokalen van Cojali

verbindingen voor assistentie op afstand om de

elektronische systemen om een continue opleiding die van onze

of op een andere locatie worden gegeven. Bovendien is het

vragen van onze klanten onmiddellijk op te lossen.

vaardigheden een geweldig werkinstrument maakt, om zo met

ontworpen met een e-learning formaat om de cursus online te

elk soort voertuig om te gaan, hoe nieuw het ook is..

om de cursus online te volgen.

CURSUSSEN
DIAGNOSE
ELEKTRISCH
PNEUMATISCH

KLANTENDIENST

MOTORMANAGEMENT
TRANSMISSIE

Een menselijk team staat tot uw dienst om u alle

COMFORT SYSTEMEN

informatie over Jaltest aan te bieden die

MERKEN
AANHANGERS

u nodig heeft.
1. Software Update en Innovaties
2. Update release kalender informatie

LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN

3. Apparaat licentie beheer

LANDBOUWVOERTUIGEN

4. Nieuwe hardware- en softwareproducten

JALTEST SPECIALIST
SYSTEEMSPECIFIEK

5. Speciale aanbiedingen en promoties
6. Facturen en inkooporders
7. Verzendingsbeheer
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COJALI //
Cojali is een Spaanse multinational en een toonaangevende fabrikant van koelsystemen,
remsystemen, elektronische componenten, multi-merk diagnostiek en telematica voor
bedrijfsvoertuigen, landbouwmachines, bouwmachines en zeeschepen.
Cojali is opgericht in 1991 en richt zich op onderzoek, ontwikkeling en innovatie voor
bedrijfsvoertuigen in de aftermarket, waarbij het bedrijf net als de OEM-producten van
hoge kwaliteit aanbiedt.

COJALI PRODUCTEN

KOELSYSTEMEN

LUCHTREMSYSTEMEN

Cojali is een toonaangevende fabrikant van

Cojali produceert een van de meest uiteenlopende

ventilatoren en visco ventilatorkoppelingen voor alle

remsystemen voor commerciële en agrarische

soorten commerciële, landbouwmachines en off-

toepassingen, waaronder mechanische,

highway machines. Onze catalogus biedt een breed

pneumatische en elektronische systemen, zoals

scala aan merken op de Europese, Aziatische en

koppelingsversterkers, actuatoren en andere soorten

Noord-Amerikaanse markt.

kleppen.

ELEKTRONISCHE EN ELEKTRISCHE COMPONENTEN

GEREVISEERDE PRODUCTEN

Een constante groei binnen onze R&D-afdeling

Herstelling van elementen met elektronische

stelt Cojali in staat om te blijven investeren in de

controle zijn onderworpen aan strenge

ontwikkeling van dit type product, waarbij elektronica

kwaliteitscontroles. Het is een complex en grondig

een groot deel van de aftermarket voor bedrijfswagens

proces, aangezien alle onderdelen die mogelijk

en landbouwmachines beslaat.

versleten zijn, worden vervangen door nieuwe. Naast
de vernieuwing van het elektronische onderdeel is
er ook de daaropvolgende herprogrammering of
parameterinstelling, afhankelijk van het voertuig..
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JALTEST ISOBUS
CONTROL
Jaltest ISOBUS CONTROL biedt

JALTEST TOOLS

verbindingsoplossingen tussen werktuig en

Nieuw gamma van Jaltest gereedschappen,

landbouwproductieprocessen, om de middelen

ontworpen om de werkplaats te voorzien van

efficiënt te beheren en de landbouw toegankelijker en

een hoogwaardige professionele uitrusting en

beter toepasbaar te maken.

in overeenstemming met de huidige digitale
technologie.
In combinatie met Jaltest, de toonaangevende
multi-merk diagnosetoestel, biedt het nieuwe

trekker voor alle soorten werktuigen. Deze
oplossing introduceert de digitalisering van de

Op basis van de ISOBUS-technologie (ISO 11783)
heeft deze oplossing de volgende hoofddoelstellingen:
1. Om te zorgen voor volledige compatibiliteit tussen
trekker en werktuig, ongeacht de fabrikant.

mogelijkheden en een eenvoudige en

2. Automatisering van de landbouwprocessen

gegarandeerde service voor de eindklant.

3. Optimalisatie van tijd, middelen en machines

Dit nieuwe ecosysteem van oplossingen
zal de meest geavanceerde diagnosetaken en
het onderhoud van voertuigen en machines
vergemakkelijken, op een eenvoudige en
intuïtieve manier, niet alleen op het niveau van
de software, maar ook op het niveau van de
werkplaatshandleiding en de takencontrole

4. Maximalisering van de landbouwproductie en
kostenverlaging.
5. Verkrijgen van efficiënte gegevens om te helpen bij
het besluitvormingsproces en bij de toekomstige
seizoensplanning
6. Realtime controle van teelt- en landbouwmachines.
Jaltest ISOBUS CONTROL is een flexibele en

1. ADAS kalibratie apparatuur

functionele oplossing, die helpt om de maximale

2. Elektronische simulatiebanken

prestaties van landbouwmachines te bereiken, om met

3. Speciaal reparatiegereedschap

succes en comfortabel een productief en efficiënt bedrijf

4. Elektronische apparatuur

te beheren dat is aangepast aan nieuwe technologieën.
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4.0

BEDRIJFSGENERATOREN

WORKSHOP 4.0
hop

ork 4.0

i-Parts ASSIST

wagenparken en leverancier van reserveonderdelen
met elkaar verbindt om voorspellend onderhoud
en een professionele, snelle en efficiënte reparatie

i-Parts ASSIST, is Cojali’s nieuwste ondersteunende

uit te voeren met behulp van Jaltest-diagnosetools,

onderdelenprogramma gericht op de werkplaats.

Telematica en Cloud Diagnostics, en de nieuwste

Door middel van een reeks gidsen en
videotutorials is de werkplaats in staat om op

FABRIKANTEN
VAN ONDERDELEN

Oplossingen en diensten die werkplaatsen,

VOERTUIGOPVOLGING

generatie componenten voor bedrijfsvoertuigen.

DISTRIBUTIENETWERK

Workshop 4.0. onderscheidt zich door het

eenvoudige wijze de installatie van onderdelen uit

aanbieden van Training services, Ondersteuning voor

te voeren die mogelijk herprogrammering of het

voertuigherstel, raadpleging en installatie-hulp en

gebruik van diagnose hulpmiddelen vereisen.

herprogrammering van componenten (i-Parts ASSIST).

GROTE
GEGEVENS
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JALTEST TELEMATICA
TELEMATICA, CLOUDDIAGNOSE EN
WAGENPARKBEHEER, EEN OPLOSSING VOOR ALLES
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LOCATIE:

SENSOREN:

WERKPLAATSMELDINGEN:

•

Huidige positie.

•

Openen en sluiten van de

•

Reparatiebeheer.

•

Historiek.

deuren.

•

Onderhoudsbeheer.

•

Dichtstbijzijnde voertuig.

•

Temperatuur.

•

Mogelijkheid tot diagnose op

•

Mijn sites.

•

Vochtigheid.

•

Druk.

•

Oplossingen op maat, volgens

ALARMEN:

afstand.
•

Mogelijkheid om een
werkplaatsnetwerk te hebben.

de bedrijfstak.

Jaltest Telematics definieert een nieuw
TAKEN:

concept in de markt dat elke huidige

•

Locatie.

oplossing verbetert door het toevoegen

•

Afgelegde afstand.

van technische informatie die rechtstreeks

•

Tijdsintervallen.

•

Activa volgen.

van de voertuigen wordt verkregen. Jaltest

•

Snelheisovertredingen.

•

Tijden, snelheden, toerentalen.

•

Tracking in reële tijd.

Telematics is gericht op het optimaliseren

•

Registratie van de

•

Reiskaarten.

•

Chatten met de bestuurder.

vries-temperaturen.

•

Reis grafieken.

•

Geschiedenis van wijzigingen.

van de efficiëntie van het wagenpark,

RAPPORTEN:

door het aantal storingen te verminderen,

•

Diagnose.

•

Verbruik.

de belangrijkste indicatoren te meten ter

•

Downloads in afwachting

•

Aaansturen van de remmen.

ondersteuning van het besluitvormingsproces

van de tachograaf/

•

Bestuurders klassement.

en de nodige informatie te verstrekken aan de

bestuurderskaart.

•

Parameteruitlezing en

gebruikers in elke rol.
1. Cloud Diagnose

BERICHTEN

2. Realtime gezondheidscontrole van de vloot

aanhangergegevens.

•

Beheer van onderhoudstaken.

•

Gebruik van de remvertrager.

•

Onderhouds log.

•

Ingangen of geïnstalleerde

•

Onderhoudsbeheer

3. Verkorten van de pechverhelping
4. ROI optimalisatie

ONDERHOUD:

sensoren.
DIAGNOSE OP AFSTAND:

5. Pro-actieve werkplaats
•

Actuele fouten.

•

Aflezen van indicatoren die
buiten het bereik vallen.

•

•

Gebruik van de cruisecontrol.

•

Deuren openen en sluiten.

door middel van
werkplaatsmeldingen.
•

Onderhoudswaarschuwingen.

TACHOGRAAF:

BRANDSTOF:

•

•

Real-time meldingen (SMS
en e-mails).

Tachograaf download van op

•

Volgend onderhoud.

•

Vloot gezondheidscontrole.

•

Foutopsporing. vb. anti-

van bestuurderskaarten, rij- en

vervuilingsysteem.

rusttijden.

•

Brandstofregistratie voor

afstand.

chauffeurs en informatie over

Het op afstand downloaden

de werkelijke brandstofkosten.
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WIJ WOLDOEN AAN AL UW ZAKELIJKE BEHOEFTEN

Cojali is niet alleen een fabrikant voor de

DIAGNOSEAPPARATUUR

onafhankelijke aftermarket, maar ook een
leverancier van oplossingen op OEM-niveau.
Dankzij een ruime ervaring in de productie van
hoogwaardige producten, toonaangevende en

CLOUD DIAGNOSE EN
TELEMATICA

onafhankelijke multi-merk diagnose en nieuwe
technologieën voor wagenparkbeheer, kan Cojali
zeker oplossingen bieden voor toonaangevende
voertuig- en systeemfabrikanten.

ONDERDELEN

OP MAAT GEMAAKTE
HARDWARE- EN
SOFTWAREOPLOSSINGEN
VOOR FABRIKANTEN

PRODUKTEN

OPLEIDINGEN

ONTWERPEN
GEGEVENS
DIENSTEN

TECHNISCHE
GEGEVENS EN
ONDERSTEUNING

DIAGNOSE
BEDRIJFSMANAGMENT

TELEMATICA
OEM OPLOSSINGEN
ELECTRONICA
HULPMIDDELEN VOOR
SPECIALE TOEPASSINGEN
ONDERDELEN
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HOOFDKANTOOR
Cojali S.L. Avenida de la Industria, 3 · 13610 · Campo de Criptana · Spain
National Tel.: +34 926 589 670 · cojali@cojali.com
International Tel: +34 926 589 671 · export@cojali.com
NOORD AMERIKA
Cojali USA, Inc. 2200 NW 102nd Avenue #4b · Doral, FL 33172, USA
Tel: (+01) 305 960 7651 · Toll free: 1-800-975-1865 · Mexico: +52-5546312236
customersupport@jaltest.com · info@cojaliusa.com
jaltest.com
cojali.com
jaltest-telematics.com
cojaliusa.com
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