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KGK lanserar toppmodernt
diagnostikverktyg från Launch, X-431
Euro Pro 5
KGK lanserar tillsammans med Launch Europe diagnostikverktyget X-431
Euro Pro 5, efterföljaren till succén Euro Pro 4 som sålts i flera hundra
exemplar genom KGK sedan starten utav samarbetet 2019.
Pro 5 är Launch största satsning på länge i den här produktgruppen som
tilltalar professionella verkstäder, och som står för 90% av all
diagnostikförsäljning ifrån Launch. Förutom en ordentligt uppgraderad tablet
med senaste androidversionen så är den största nyheten SGW (Secure gate
way för Fiat / Chrysler) samt Launch guidad diagnostik.
Launch guidad diagnostik är en 1 års integrerad databas på svenska som
följer med produkten första året. Funktionen är mycket snabb och smidig, och
det stora värdet ligger i att guidad diagnostik kan nås med en knapptryckning
direkt då en felkod hittas på fordonet.
Fordonsnummer och felkod överförs sekundsnabbt, och med en
knapptryckning kommer steg för steg-felsökning fram på skärmen som på
riktigt löser mekanikerns problem. Elektronikscheman, placeringar utav bilens
alla komponenter och högupplösta bilder är några utav standardfunktionerna.
Mikael Andersson, Area Manager för Skandinavien hos Launch Europe säger
som kommentar:
”Det är inte varje dag vi levererar en ny produkt som på riktigt förändrar hur
en mekaniker utför sitt dagliga arbete, idag är en sådan dag med Launch
X431 Euro Pro 5!”

Patrik Resmalm Produktchef och Sven Berglund Affärsutvecklare inom KGK
AE Verkstad ser fram emot lanseringen och tillsammans fortsätta utveckla
samarbetet mellan KGK och leverantören Launch Europe.
I samband med lanseringen kommer ett antal utbildningar hållas för mindre
grupper runt om i Sverige, Patrik Resmalm informerar vidare att KGK erbjuder
teknisk support och digitala möten/utbildningar för bästa support under
rådande omständigheter.
X-431 Euro Pro 5 marknadsförs av Autoexperten och KGK och finns
tillgänglig för demonstration på utvalda platser.
Patrik Resmalm Produktchef KG Knutsson AB AO Verkstad
Sven Berglund Affärsutvecklare KG Knutsson AB AO Verkstad

KG Knutsson AB för sedan 1946 människor framåt. Vi är ett företag som tror
på långsiktiga relationer, därför jobbar vi med starka varumärken och skapar
affärer som gynnar alla parter.
Vi ger våra leverantörer vårt distributionsnät medan våra kunder får de bästa
varumärkena, allt inpackat i vår produktkunskap och precisa distribution. Vårt
sortiment är bredast i branschen och på vår e-handelsplats autokatalogen.se
hittar våra partners mer än en halv miljon artiklar.
Förutom i Sverige finns KGK även i Norge, Finland, Estland, Lettland och
Litauen.
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