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Mi lehet mindennek a titka? Mondhatjuk, itt 
is, hogy három az igazság és egy a ráadás. 
Első helyen a jó termék áll. A Würth WoW 
többmárkás alapműszere mind sorosan, 
mind párhuzamosan képes információt nyerni 
az autótól. Most a sorosoldali diagnosztika 
műszereinek palettakiteljesedését jelentették 
be. A Snooper, a soros diagnosztikai műszer, 
asztali PC-hez, laptophoz vagy marokszámí-
tógéphez, azaz Palmtophoz kapcsolódhat 
vezetékkel vagy vezeték nélkül, bluetooth-os 
módon. A paletta most „tablet PC” egységgel 
bővült. Akinek komoly, műhelykörülményeket 
jól bíró, hordozható kijelzőegység, számító-
gép kell, annak a laptop nem kényel-
mes és sérülékeny is, a palmtop 
kijelzője kicsi, válassza az 
IQ300-as „tablet PC”-t. A 
„tablet PC”-hez vezeték-
kel vagy vezeték nélkül 
juttathatja el az ada-
tokat a Snooper.
A siker második 
tényezője a mé-
rőszoftver és 
az adatbázis 
jósága és 
f r i s s e s -
sége. A 
WoW fris-
sítése CD és 
internetes csatornán 
történik és szinte állandó. 
Ma a 4.6-os verziónál tartunk, mely 

Teljes a sorosok sora
Kibővült a WOW-paletta

A Würth cég, amikor a diagnosztikai 
piacra lépett, nem tűzött ki keveseb-

bet, mint azt, hogy rohamosan az 
elsők között legyen – az egyébként 

erős konkurenciában – a többmárkás 
rendszerteszterek, a multibran-szkenne-

rek piacán. A Würth WOW műszeréből 
Európában, a közelmúltban adta el a 
tízezrediket. Magyarország pedig az 

egyik legsikeresebb értékesítési országa.

október elején lesz elérhető. A CarSoft 
Mercedes és BMW gyári mélységű diag-
nosztikája egyre jobban integrálódik az 
alapprogramba. A frissítés mind időben 
előre, a legújabb modellekig, mind időben 
vissza, modellbővítéssel is történik. A mű-
helyek tapasztalatainak, észrevételeinek 
visszajelzése alapján tökéletesítik is, ahol 
szükséges, a mérőprogramokat.
A siker harmadik tényezője a „csapat” és 
a jó csapatszellem. A diagnosztika, a jár-
műjavítás, ha sikeres és hatékony akar lenni, 
összefogást, egymás segítését kívánja meg. 
Olyan hatalmas és folyamatosan változó 
az ismeretanyag egy márkán belül is, plá-
ne ha valaki többmárkás javító, hogy azzal 
sem fejjel, sem könyvtárral megbirkózni nem 
lehet. Kell a szakemberek egymást segítő 
tapasztalatcseréje, oktatása. A Würth en-
nek szükségességét, összetartó erejét is fel-
ismerte – a Würth WoW szakmai klub és 
a már működő internetes portál fórumának 
(www.wow-diagnosztika.hu) haszna nap 
mint nap igazolódik. A tapasztalatuk azt 
mondja, és ezért erre biztatják a mestereket, 
hogy a műszer nélkülözhetetlen alapvető 
támogatására építve, a logikus gondolko-
dásra építsenek, megfontoltan, átgondolva 
végezzék a javítást. 
A negyedik tényező – a ráadás – a jó üzlet-
politika. A „kezdjük együtt” csomag azoknak 
készült, akik ténylegesen most kezdenek bele 
az „agyas” diagnosztikába. Nekik a Würth 

az alap műszeregységet 
kínálja és 
ingyenes 
alaptanfo-
lyammal és 
konzultáci-
óval segíti 
őket. Aki el 
akar mélyül-
ni, profi akar
lenni a diag-
nosztikában, 
annak azt 
mondják: „Itt 
a műszer, pró-

báld ki, mondj 
véleményt, kér-

dezz, s ha jó, vá-
lassz minket!”


