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O sucesso de sua oficina começa aqui!

O Ravenews
está de volta!!!
Conheça o Novo
Scanner II Raven

Após um longo período de recesso, temos a enorme satisfação
de entregar a nossos parceiros profissionais da reparação
automotiva, estudantes e também aos amadores, apaixonados
por automóveis, que se utilizam de nossas ferramentas especiais,
um novo exemplar do Ravenews, o informativo da Raven
Indústria e Comércio de Ferramentas.
Nesse tempo em que estivemos afastados, recebemos muitas
consultas se a publicação do informativo havia sido interrompida
ou não. Nos alegrou muito saber que proprietários de oficinas,
profissionais liberais e hobistas, lêem, arquivam e se guiam pelo
conteúdo do Ravenews, que procura sempre trazer dicas técnicas
interessantes e também manter os consumidores informados
sobre os últimos lançamentos da Raven.

Substituição da correia de
distribuição de motores
Citroën e Peugeot 1.8 e 2.0

Estamos novamente na ativa e pretendemos assim permanecer,
oferecendo esse canal de comunicação e informação, feito com
dedicação e orgulho. Programamos para este ano 4 edições:
Fevereiro, Maio, Agosto e Novembro.
É muito bom estar de volta.
Vamos seguir em frente, juntos!

Anote o novo
número de nossa
central telefônica:

(11)

6915-5000

Visite o novo site da Raven, totalmente reformulado!
O endereço permanece o mesmo, porém o site passou por uma reformulação total,
trazendo agora a linha completa e atualizada de ferramentas da Raven, com informações
adicionais, tais como: descrições mais detalhadas e precisas, aplicações de ferramentas já
existentes para veículos novos, relacionamento direto de ferramentas que trabalham
em conjunto, um link específico para os lançame nto s e muitas outras.

Consulte: www.ravenferramentas.com.br
No site ainda é possível consultar a agenda de feiras, das quais a Raven participou e participará,
um link do Ravenews, onde você pode se cadastrar on-line e ainda, um canal direto de consulta
ravenfe rrame ntas.com. br
pelo e-mail no endereço: suporte @ra

Atenção!
Devido a alteração da ferramenta 161002 as páginas 3 e 4 deste
informativo foram excluídas.
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O novo Scanner II

O aparelho para diagnóstico de sistemas de injeção
eletrônica, lançado recentemente pela Raven, é hoje o
mais moderno existente no mercado.
Foi desenvolvido inteiramente por nossa equipe de
engenheiros eletrônicos, com tecnologia nacional.
É de facílima operação, com teclado simples e display de
cristal líquido, amplo. Suas funções são mostradas de
modo gráfico e textual, simultaneamente. Em seguida
basta selecioná-las por meio da tecla ENTRA.

• para obter as liberações, basta ter acesso à internet,
a qualquer hora ou lugar e seguir os passos informados
no site do Scanner II: www.ravenscanner.com.br
Se preferir, poderá ligar para nossa central de atendimento
de segunda à sexta, das 8 às 17h e solicitar as
liberações, diretamente com nossas atendentes.
Fique em sintonia com os últimos avanços tecnológicos.
Entre no rol dos reparadores do futuro.

Principais diferenciais do Scanner II em relação
aos existentes no mercado:

Tenha agilidade máxima
nos diagnósticos de injeção
eletrônica.

• não utiliza cartucho. Dispõe de processador
próprio integrado e memória interna ampla, contendo todos os sistemas disponíveis, divididos em
blocos (45, atualmente);
• pode ser utilizado sozinho, de modo portátil ou,
conectado a um computador;
• as leituras (até 5 simultâneas), são fornecidas ao
usuário em tempo real no visor, o que significa ver na
tela o que está se passa no sistema do veículo, no
exato instante em que acontece;
• equipado com cabo OBD-CAN único, que possibilita a análise de todos as veículos que operem
nesse protocolo. Não há necessidade de trocar pontas para analisar diferentes veículos, mesmo em se
tratando da análise de ABS, Air Bag, Imobilizador,
Alarme e Climatizador. Os demais cabos, para os
principais conectores, também já acompanham o aparelho
(VW/Ford, GM1, GM2 e Fiat). Há ainda cabos
opcionais, para sistemas menos freqüentes no dia-adia da oficina (Honda, Renault, BMW, Citroën/Peugeot)
• atualizações gratuitas. Você não paga nada a mais
por novos sistemas que vão sendo incorporados.
Atualiza seu equipamento facilmente, de qualquer lugar
com acesso à internet, na íntegra, sem custo nenhum;

Equipe sua oficina com o
NOVO Scanner II Raven !!!

• exclusivo método de liberação dos blocos através
de um cartão de senha. O aparelho vem acompanhado
do Master Code Card, um cartão múltiplo, que lhe dá
direito a 15 liberações. A partir da 16ª, você adquiri
cartões individuais Code Cards. Qualquer bloco tem
sempre o mesmo custo, ou seja, o preço de um Code Card;
• você seleciona, de acordo com sua preferência e
necessidade, os sistemas com os quais quer operar
e libera o bloco correspondente. Não há pacotes
obrigatórios, a escolha é sempre sua. Quem manda
no seu aparelho é você!
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