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Autodata – teknisk informasjon for bilindustrien

Om  
Autodata

All informasjon vi leverer, er innsamlet av utdannede 
fagfolk som forstår seg på biler og som vet hvordan 
teknisk informasjon benyttes på verkstedet. Dette betyr 
at informasjonen er relevant, at den holder høyeste 
kvalitet og at den er omfattende og oppdatert. Gjennom en 
målsetning om stadig nyskaping, utvikler vi løsninger som 
er utformet for å dekke behovene til kundene våre. Rask 
tilgang til korrekt teknisk informasjon bidrar til å sikre at 
reparasjoner blir utført riktig og med høy kvalitet, samtidig 
som man sparer tid og penger, og forbedrer lønnsomheten 
for verkstedet.

Autodata ble opprettet i 1975 og er 
den ledende leverandøren av teknisk 
informasjon til ettermarkedet for biler. 
Gjennom langvarige forhold lisensierer 
vi data direkte fra over  
80 bilprodusenter, og dekker mer enn 
29 000 modeller på verdensbasis.
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Nyskapende

Vi har revolusjonert måten man får 
tilgang til teknisk informasjon på.

Driftsorientert

Ved å plassere brukerne i kjernen av 
designprosessen, har Autodatas webprogram 
blitt utformet for å støtte arbeidsflyten i det 
profesjonelle verkstedet.

Gjennom en nyskapende tilnærming 
har vi utviklet en fleksibel løsning for 
å tilpasse oss behovene og hvordan 
de enkelte verkstedene opererer, det 
være seg små uavhengige verksteder 
eller større verkstedkjeder eller 
-nettverk. Ved å gjøre det enklere å finne 
informasjonen du trenger, samtidig som 

vi tilpasser oss måten du jobber på, kan vi 
bidra til å spare tid og øke effektiviteten i 
virksomheten din. Jo mindre tid du bruker 
på å lete etter teknisk informasjon, desto 
mer tid får du til å jobbe. Dette betyr at 
verkstedet får unna flere biler samtidig 
som det gir en økning i lønnsomheten for 
virksomheten.

 Gjennom å sette behovene til det 
profesjonelle verkstedet sentralt i 
utformingen, leverer vi tilgang til 
all den tekniske informasjonen du 
måtte trenge – på én skjerm – uansett 
om det er for å utføre service- og 
vedlikeholdsoperasjoner, eller for 
mer dyptgående diagnostikk- og 
reparasjonsoperasjoner. Intuitiv 

navigasjon betyr at du bruker 
mindre tid på å lete etter teknisk 
informasjon. Det du behøver er bare 
noen få trykk unna, f.eks.:

 Et system, en del eller en 
komponent 

 En teknisk prosedyre 
  En serviceoperasjon
 En feilkode eller et symptom

Omfattende

Informasjonen vi leverer er omfattende, 
oppdatert og holder en gjennomgående høy 
kvalitet.
Ved hjelp av korrekt teknisk informasjon 
kan du yte pålitelig service og 
reparasjoner til kundene.

Følgende dekkes av 
inFormasjonen vår:

 Service- og vedlikeholdsoperasjoner 
inkludert produsentenes 
serviceskjemaer, serviceindikatorer og 
serviceillustrasjoner 

• Drivlinje inkludert motordata, 
clutcher, girkasse, registerreimer 
og -kjeder, hjelpedrivreimer og 
etterbehandling av dieseleksosgass

 Chassis inkludert 
ABS, hjulinnstilling, 
dekktrykk og -dimensjoner, 
dekktrykkovervåkingssystemer 

og elektriske parkeringsbremser
 Karosseri og utstyr inkludert 

kollisjonsputer, nøkkelprogrammering, 
klimaanlegg og lamper i 
instrumentpanelet

 Elektriske systemer og 
elektroniske komponenter 
inkludert koblingsskjemaer, 
komponentplassering, pinnedata, 
komponenttesting og batteriskifte

 Diagnostikk og feilsøking inkludert 
feilkoder, veiledet diagnostikk, 
bulletiner og reparasjonstips



Serviceveiledning

Produsentenes serviceskjema

Illustrasjoner 

Nullstilling av serviceintervallindikator

Vedlikeholdsprosedyrer

Bytte av drivreimer/-kjeder

Frigjøring av elektrisk parkeringsbrems

Dekktrykkovervåkingssystem (DTOS)

Batteri

Nøkkelprogrammering

Tekniske spesifikasjoner

Dekk, bremser og hjulinnstilling

Væsker, smøremidler og tiltrekkingsmomenter

Sikringsbokser og reléplater

Reparasjonstider

Serviceveiledning

Produsentenes serviceskjema

Illustrasjoner 

Nullstilling av serviceintervallindikator

Vedlikeholdsprosedyrer

Bytte av drivreimer/-kjeder

Frigjøring av elektrisk parkeringsbrems

Dekktrykkovervåkingssystem (DTOS)

Batteri

Nøkkelprogrammering

Tekniske spesifikasjoner

Dekk, bremser og hjulinnstilling

Væsker, smøremidler og tiltrekkingsmomenter
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Reparasjonstider
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Vår målsetning:

Å være den mest  

nyskapende, nøyaktige 
og respekterte 
leverandøren   

av teknisk informasjon til ettermarkedet for biler.

Service & Maintenance

Abonnementsnivåer

Informasjonen du behøver for å utføre daglige 
service- og vedlikeholdsprosedyrer.

Informasjon om bilsystemer og -reparasjoner

Motorstyring

Clutcher

Eksosetterbehandling for dieselmotorer

ABS/ESP

Kollisjonsputer

Klimaanlegg

Diagnostikk og feilsøking

Koplingsskjemaer

Feilsøking ved hjelp av feilkoder

Pindata for kontrollmoduler

Plassering av elektriske komponenter

Testing av komponenter

Bulletiner og reparasjonstips

Diagnostic & Repair
(inkluderer Service & Maintenance) 
 
Den inngående og detaljerte informasjonen du 
behøver for å utføre mer komplekse diagnostikk- og 
reparasjonsprosedyrer, så vel som daglige service- og 
vedlikeholdsprosedyrer.
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