
Soluções Inovadoras em 
Diagnóstico Veicular



O Kaptor V3S está ainda
mais moderno com seu 
novo display com tecnologia 
OLED (led orgânico) 
de alta luminosidade.
 

O scanner líder 
de vendas no mercado 
brasileiro agora com
um novo visual!

O Kaptor Pad atende ao padrão mundial 
IP67: resistente à água, poeira, sujeira, 
queda e impactos mecânicos. Possui tela 
LCD de 8” touch screen capacitiva super 
sensível que responde ao uso de luvas e 
dedos gordurosos.

Equipado com processador Intel quad core 
multitarefa de última geração. O arma-
zenamento dos dados é em SSD de alta 
velocidade com 32 GB. A comunicação é 

O scanner que você esperava para a sua oficina. Última palavra 
em tecnologia de diagnóstico. Você irá se surpreender! 

sem fios via WiFi e Bluetooth. Utiliza sistema 
operacional profissional Windows 10.

Desenvolvimento totalmente alinhado 
com a realidade da reparação automotiva 
brasileira. Oferece uma ampla cobertura de 
diagnóstico de marcas e modelos nacionais e 
importados, com destaque para a qualidade 
dos recursos avançados oferecidos. 

Tudo isso em um moderno software de 
diagnóstico com gráficos, apresentação de 
múltiplos parâmetros, informações técnicas. 
E ainda Função RDS® para o diagnóstico de 
falhas intermitentes e muito mais. 

Aplicação Kaptor V3S: 
automóveis e veículos 
comerciais leves.

Aplicação Kaptor PAD: 
automóveis e veículos 

comerciais leves.

RDS® Diagnóstico de 
falhas intermitentes com 
o veículo em movimento.

OBD MASTER 
Cabo único.

3 em 1: 
Portátil, PC e 
falhas intermitentes.

Diag PC 3S e Bluetooth.
Atualizações online.
Diagnóstico no computador.

* Função RDS e Diag PC 3S são opcionais.

GARANTIA

2 ANOS

2 ANOS

 resistente à água



MaxiDiag MD808 Pro

O scanner automotivo MaxiDiag MD808 
Pro foi desenvolvido para aprimorar a sua 
experiência em diagnósticos automotivos. 
Permite acessar os diversos sistemas 
eletrônicos embarcados nos veículos, como 
motor, transmissão, freios ABS, Airbag, 
climatização, direção elétrica, controle 
de carroceria, freio de estacionamento 
eletrônico (EPB), painel de instrumentos e 
muitos outros.

O MaxiDiag MD808 Pro é uma solução 
inovadora e oferece uma ampla cobertura 
de sistemas, com uma eficiência 
incomparável a qualquer outro 
modelo de sua categoria e 
com um preço totalmente 
acessível.

O W.Easy é uma completa e profissional 
solução para diagnóstico multimarca de 
caminhões, ônibus, comerciais leves, rebo-
ques e semi-reboques, com o know-how 
Alfatest e WabcoWürth.

Disponibiliza o que há de mais moderno 
em diagnóstico automotivo, com uma 
ampla cobertura de marcas, modelos e 
funções. Inclui uma vasta gama de ajustes e 
programações avançadas. 

O sistema de busca rápida de última geração 
permite ao usuário ganhar um tempo 
considerável na identificação dos sistemas 
disponíveis em um veículo e suas 
condições.

Com um desing inovador, 
a interface de diagnóstico ou 
VCI (Vehicle Communication 
Interface) do W.Easy é robusta 

e possui um anel led multi-colorido de 360 
graus que exibe tudo que está ocorrendo no 
diagnóstico. A comunicação entre o veículo 
e o computador é totalmente sem fios.

Possui um completo kit de cabos e 
adaptadores, que pode ser configurado 
para atender a diversas necessidades. O 
conector OBD 16 pinos tem luz de led. Com 
a função Flight Recorder, é possível gravar 
o diagnóstico com o veículo em movimento.

Scanner 
W.Easy

Diagnóstico para veículos pesados e comerciais leves.

Aplicação Scanner W.Easy: caminhões, ônibus, 
comerciais leves, reboques e semi-reboques.

Aplicação Scanners Autel: automóveis
e veículos comerciais leves.

Scanners 
Autel

MaxiDAS DS808

O scanner automotivo MaxiDAS DS808 foi 
pensado para fornecer a melhor experiência 
em usabilidade, baseando-se no sistema 
operacional Android e com uma ampla 
capacidade de diagnóstico de nível original 
para os sistemas eletrônicos.

Oferece uma interface de operação intuitiva,
com software em português e tela touch 
screen LCD de 7”, que torna o uso do 
dispositivo muito fácil e agradável.

O MaxiDAS DS808 possui uma extensa 
cobertura de veículos para mais de 80 
marcas e modelos europeus, americanos e 
asiáticos.

Diagnóstico avançado para automóveis.



Uma perfeita combinação de durabilidade, 
praticidade e desempenho para que você 
desenvolva o seu negócio com tranquilidade.

Indicadas para sistemas de ar condicionado 
com gás R134a, recuperam e recarregam o 
gás refrigerante e o óleo do compressor. Am-
bas possuem bomba de vácuo integrada e 
tanque interno de 10 Kg. 

Encontre a melhor relação 
custo-benefício do mercado
com as recicladoras da Alfatest.

Autoridade em teste 
e limpeza de injetores.

Aumente a produtividade e a lucratividade do seu negócio!

Referência em análise de 
emissões veiculares.

Recicladoras

Testadores e Carregador
O mais eficiente sistema de limpeza 
por ultrassom e o mais seguro sistema 
de acionamento elétrico de injetores do 
mercado. 

Capaz de testar e limpar os injetores 
simultaneamente, reduzindo o tempo 
dos serviços. Oferece o mais completo 
e preciso diagnóstico de injetores. 
Aprovado por milhares de usuários em 
mais de 30 países.

Disponível nas versões:
Pro 4 Auto, Pro 6 Auto e Pro 4 Moto.

É um analisador de gases para veículos 
movidos a gasolina, álcool, flex e gás 
natural veicular.

Permite ler os 4 principais gases: 
• CO - monóxido de carbono 
• CO2 - dióxido de carbono
• HC - hidrocarbonetos
• O2 - oxigênio 

Oferece como opcional a leitura do quin-
to gás: NOx - óxidos de nitrogênio.

É homologado pelo Inmetro e está de 
acordo com as normas para inspeção 
oficial do Brasil e de diversos outros 
países. Possui acessórios para uso em 
motocicletas.

Multijet Pro

Discovery G4

Aplicação Discovery G4:
veículos movidos a gasolina,
álcool, flex e GNV.

Aplicação Multijet Pro: 
automóveis, 

motocicletas
 e náutica.

BT 282: teste digital de 
baterias de 6V e 12V e 
sistema elétrico de 12V, 
com tecnologia para testar 
baterias Start/Stop. 

AC 180 e AC 230

Analisador 
de Gases Aplicação Recicladoras:

automóveis e veículos
comerciais leves.

SC 212: carregador digital 
microprocessado com 5 
estágios automáticos 
de carga. 

Single Load Dynamic Resistance Technology: 
tecnologia patenteada e recomendada pelos fabricantes.

de Baterias

BT 521: teste digital de 
baterias de 6V e 12V e 
sistema elétrico de 12V 
e 24V, com impressora in-
tegrada e tecnologia para 
testar baterias Start/Stop.

BT ME1: solução prática, 
precisa e econômica 
para testar baterias de 
motocicletas. 



REDES SOCIAIS

     @AlfatestDiagnostico

     /AlfatestDiagnostico

     @alfatestdiagnostico

Empresa
Somos uma empresa inovadora que desenvolve e produz equipamentos de 
alta tecnologia para diagnóstico e reparação de veículos. Com mais de 30 
anos de mercado, temos o maior parque instalado de scanners para teste de 
injeção e eletrônica embarcada e somos uma das empresas mais premiadas 
do setor. Nossa filosofia de atuação está baseada em inovação, ética, 
qualidade e atendimento de alto nível aos nossos clientes.

Exportações
Os produtos Alfatest são comercializados em mais de 30 países, 

graças à alta qualidade, preços competitivos e valor agregado. 
A Alfatest também produz em OEM para grandes marcas do 

mercado automotivo mundial.
 
Suporte Técnico

Equipe especializada e preparada para prestar o melhor 
atendimento técnico e solucionar todas as dúvidas de uso 

dos equipamentos. 
 
Política Comercial

A Alfatest valoriza seus clientes e possui uma política 
comercial especial para que um cliente Kaptor possa 
adquirir os modelos mais modernos da linha Kaptor 

sempre com condições especiais.  
 

A Alfatest reserva-se o direito de alterar as características e especificações
  dos produtos deste catálogo sem prévio aviso.

Av. Presidente Wilson, 3009

Ipiranga - São Paulo, SP

(11) 2065 4700 / 3534 8800

CEP: 04220 900

vendas@alfatest.com.br

www.alfatest.com.br


