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Διάγνωση
Snooper plus
Κωδ. aρ. 0900 700 100 

Η νέα γενιά συστημάτων διάγνωσης οχημάτων 
Το Snooper+ είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης στη διάγνωση οχημάτων. Με τον καταγραφέα πτήσης 
Flightrecorder για τη φορητή εγγραφή δεδομένων, το περίβλημα με τη λαστιχένια επένδυση για τέλεια αίσθηση 
αφής και τις πολλές ακόμα λειτουργίες, το Snooper+ αποτελεί το τέλειο εργαλείο για κάθε συνεργείο. 
Σε συνδυασμό με το λογισμικό διάγνωσης WOW!, η διαγνωστική θύρα υποστηρίζει διαγνωστικές λειτουργίες 
για νέα και παλαιότερα οχήματα διαφόρων κατασκευαστών. 

Λειτουργίες που πείθουν 
Επαγγελματικό άγκιστρο – περιστρεφόμε-
νο κατά 350° – με λαστιχένια επένδυση 
για ασφαλή και σωστή συγκράτηση κατά 
την εργασία.

Ασφαλής εργασία χάρη στις λυ-
χνίες πολλαπλών χρωμάτων για 
οπτική ενημέρωση σχετικά με τη διαδικα-
σία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Επιπλέον 
το Snooper+ αναπαράγει και ακουστικά 
σήματα. 

Φις 16 ακίδων με ενσωματωμένη δίοδο LED 
για εύκολο εντοπισμό της διαγνωστικής φίσας στο όχημα. 

Το απόλυτο Flightrecorder για τη φορητή εγγραφή δεδομένων. 
Μπορούν να καταγραφούν όλες οι παράμετροι πραγματικού χρόνου που υποστηρίζονται από τις μονάδες 
ελέγχου. 

Απολαύστε τα επιπλέον χαρακτηριστικά του 
Flightrecorder: 
▸  Μπορούν να καταγραφούν όλες οι παράμετροι πραγ-

ματικού χρόνου που υποστηρίζονται από τις μονάδες 
ελέγχου.

▸  Δυνατότητα προηγούμενης επιλογής των συστημάτων 
στον υπολογιστή χωρίς περιορισμό στο πλήθος των 
επιλεγμένων συστημάτων. 

▸  Η εκκίνηση πραγματοποιείται απευθείας στο Snooper+ 
από το ενσωματωμένο πλήκτρο.

▸  Ανάλυση των καταγεγραμμένων δεδομένων στον υπολο-
γιστή. Γραφική απεικόνιση σε ένα ενιαίο ή σε ξεχωριστά 
συστήματα συντεταγμένων. 

▸  Χρωματική διαφοροποίηση των γραφημάτων για καλύτε-
ρη οπτικοποίηση. 

▸  Η μονάδα μνήμης αποτελεί τη βάση για την αντιστοί-
χηση των δεδομένων του Flightrecorder στον πελάτη/
όχημα, μαζί με τα αποτελέσματα της διάγνωσης. 

▸  Περιλαμβάνονται τα πάντα! 
▸  Δεν απαιτείται πρόσθετο υλικό.
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Η πιο γρήγορη και άμεση ενημέρωση του προγράμματος 
διάγνωσης (online update)

WSD300 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΛΗΡΗΣ-ΜΗΝΙΑΙΑ | Κωδ. αρ. W015 000 007    
TECHNICAL DATA ΣΕΡΒΙΣ/ΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΜΗΝΙΑΙΑ | Κωδ. αρ. W015 000 300    

Από τα πιο αξιόπιστα πρωτόκολλα της 
αγοράς! 
▸  Εξαιρετική χρήση ελληνικής γλώσσας.
▸  Φιλικό προς τον χρήστη.
▸  Γρήγορη και ποσοτική ενημέρωση.
▸  Δυνατότητα ΟN - LINE βοήθειας.
▸  Προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε πελάτη.
▸  Επιπρόσθετη βοήθεια AUTO DATA.

Μονάδα αποθήκευσης ιστορικού κάθε 
αυτοκινήτου.
▸  Εύρεση διαγνωστικής φίσας.
▸  Ανάγνωση και διαγραφή κωδικών.
▸  Λίστα πραγματικών δεδομένων.
▸  Ενεργοποίηση.
▸  Βαθμολόγηση.
▸  Κωδικοποίηση.

Λογισμικο προγράμμά Διάγνωσησ

Έκδοση 5.00.8 5.00.10 5.00.11 5.00.12 5.00.21 5.00.26

Κατασκευαστές 62 66 66 66 74 78

Μοντέλα 691 935 1511 1753

Δεδομένα ECU 20850 22569 23650 24734 26035 38100

74 
εργοστάσια

1511 
μοντέλα

26035 
πρωτόκολλα 
επικοινωνίας 
ΕCU

Περισσότερα νέα δεδομένα και λειτουργίες  
με κάθε αναβάθμιση!
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Φωτογραφία φίσας διάγνωσης Τα τελευταία 10 οχήματα διάγνωσης Άμεση διάγνωση ΕΟBD 

Δεδομένα λογισμικού

Σάρωση όλων των συστημάτων Καταγραφέας πτήσης Flightrecorder Βαθμονομήσεις και βοήθεια

Ανάλυση δεδομένων με γράφημα Τεχνικά στοιχεία - ΠληροφορίεςΤεχνικά στοιχεία  - Σχέδια
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κάΛωσ ηρθάτε στον σΥγΧρονο 
κοσμο τησ Διάγνωσησ!

Μεγάλη μνήμη αποθήκευσης
Μεγαλύτερη δυνατότητα αποθήκευσης 
δεδομένων οχημάτων και πελατών.
Αποθήκευση διαγνωστικών δεδομένων για έως και 
20 παραπάνω εξυπηρετούμενα οχήματα. 

Αυτοματοποιημένη βοήθεια
Μέσω της εύκολης πρόσβασης στην Τεχνική 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Hotline και χάρη στην άμεση 
μετάδοση λειτουργίας των δεδομένων του 
οχήματος.

Ευέλικτη διάταξη
Έως τέσσερις λειτουργίες και δεδομένα έγγραφα 
μπορούν να εμφανιστούν ταυτόχρονα με τη 
βοήθεια των καρτελών.

Συνεχής πρόσβαση
Στο σύστημα και στο μενού του οχήματος. 
Επιλογές και όλες τις λειτουργίες κατά τη 
διάρκεια διαδικασιών χάρη στις ξεχωριστές 
καρτέλες.

Ενημέρωση Online
Για την άμεση λήψη όλων των των 

τελευταίων  διαγνωστικών δεδομένων και για 
ανάγνωση σημαντικών ειδήσεων.

Βελτιστοποιημένη επιλογή των οχημάτων
Η εξοικονομηση χώρου στο  μενού παρέχει μια 
καλύτερη εικόνα παρακολούθησης.

Mέγιστες πληροφορίες
Με οπτική δυνατότητα στα κυβικά του κινητήρα, στην υποδύναμη 
του κινητήρα, το σύστημα ψεκασμού καυσίμου, τον τύπο καύσιμου 
και το μοντέλο ανά χρονιά.

Φιλικό προς τον χρήστη
Το κύριο μενού είναι πάντα προσβάσιμο στην 
αριστερή πλευρά. Οι επιμέρους καρτέλες είναι 
διαθέσιμες για το όχημα που έχει επιλεχθεί.

Εξοικονόμηση χρόνου VIN
Αναγνώριση για την επιλογή οχήματος με τη 
βοήθεια του αριθμού πλαισίου - κωδ. κινητήρα. 
Η οθόνη προσαρμόζεται σε κάθε επιλογή σας.

Διαδραστική αναζήτηση 
Με ενσωματωμένο κατάλογο ταξινομημένων προτάσεων με κωδικό 
μοντέλου, κωδικό του κινητήρα και χαρακτηρισμού του οχήματος για την 
αναζήτηση οχημάτων, συστημάτων και των λειτουργιών τους.

Vario-Scan
Πλήρης αναζήτηση συστήματος για διάφορες 
εφαρμογές με το πάτημα ενός κουμπιού.

Καταγραφέας Πτήσης - Πορείας
Για διάγνωση και καταγραφή δεδομένων σε 
πραγματικό χρόνο όλων των παραμέτρων που 
υποστηρίζονται από την ECU.
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κάΛωσ ηΛθάτε στην εΞεΛιΞη.

Εντυπωσιακά διαγνωστικά συστήματα, υπηρεσίες 
και ιδέες για συνεργεία επαγγελματικών οχημάτων.

Σταθερή συνεργασία!

Η WABCOWÜRTH είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης 
μας, για το σήμερα και το αύριο. Χρησιμοποιούμε 
τη διαγνωστική συσκευή W.EASY εδώ και έξι χρόνια 
και συστήνουμε ανεπιφύλακτα σε όλα τα ανεξάρτητα 
συνεργεία τη συνολική λύση διάγνωσης για οχήματα 
διαφόρων κατασκευαστών.
Οι τακτικές αναβαθμίσεις διασφαλίζουν ότι το σύστημά 
μας είναι πάντοτε ενημερωμένο. Ο Σύμβουλος Πωλήσεων 
είναι σε θέση να δίνει γρήγορες απαντήσεις σε κάθε τεχνική 
απορία σχετικά με τη συσκευή ή να παρέχει βοήθεια για 
συγκεκριμένα τεχνικά ζητήματα. 
Τα κέντρα εκπαίδευσης επιτρέπουν στους υπαλλήλους μας 
να διοργανώνουν κύκλους εκπαίδευσης χρηστών W.EASY 
ώστε να γνωρίσουν σημαντικές πληροφορίες γύρω από τη 
συσκευή. Η WABCOWÜRTH, εκτός από τη διαγνωστική 
συσκευή για οχήματα διαφόρων κατασκευαστών, 
προσφέρει και πρώτης τάξεως υπηρεσίες.

Gert Augstin/Herwarth Wartenberg
CEO της AUTO WERKSTATT SÜD GmbH  
στη Γερμανία/Βερολίνο
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επιΛεΞτε την ιΔάνικη ΛΥση!
Σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνεται ένα βασικό πακέτο, το 
οποίο αποτελεί τη βάση για κάθε διαγνωστική λύση W.EASY. 
Το απαιτούμενο λογισμικό και ο αντίστοιχος εξοπλισμός 
προστίθενται ανάλογα με τις ανάγκες. 

Παράδειγμα μίας δομοστοιχειωτής διαγνωστικής λύσης W.EASY:

Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει:
1. Μία στιβαρή βαλίτσα
2. Το W.EASY Box 2.0 με flightrecorder
3. Ένα καλώδιο USB (VCI - laptop)
4. Ένα καλώδιο USB (VCI - laptop)
5. Χρήση της ανοικτής γραμμής επικοινωνίας
6. Επιτόπια παρουσίαση της διαγνωστικής συσκευής

Λογισμικό ανάλογα με τις απαιτήσεις:
+  Λογισμικό διάγνωσης οχημάτων διαφόρων κατασκευαστών, φορτηγά
+  Λογισμικό διάγνωσης οχημάτων διαφόρων κατασκευαστών, ρυμουλκούμενα
+  Γνήσιο διαγνωστικό σύστημα WABCO, ρυμουλκούμενα
+  Γνήσιο διαγνωστικό σύστημα Haldex Trailer
+ Τεχνικά στοιχεία

Καλώδια ανάλογα με τις απαιτήσεις:
+ Καλώδια MAN και Mercedes-Benz
+ Σετ καλωδίων για ρυμουλκούμενα 
+ Σετ καλωδίων WABCO για ρυμουλκούμενα

Συσκευή εισόδου ανάλογα με τις απαιτήσεις:
+ W.EASY NOTE TOUGH

=  η δική σας εξατομικευμένη διαγνωστική λύση W.EASY
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W.EASY BOX 2.0
Το W.EASY Box 2.0 είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στη διάγνωση επαγγελματικών 
οχημάτων και πληροί τις τεχνολογικές προδιαγραφές ενός προηγμένου διαγνωστικού 
συστήματος. Με αυτήν την έξυπνη λύση, τον έγχρωμο δακτύλιο LED 360° και πολλές 
άλλες λειτουργίες, το W.EASY Box 2.0 είναι το τέλειο εργαλείο για το συνεργείο που 
διευκολύνει και απλοποιεί τις εργασίες.

Ταχύτερη διαδικασία αναβάθμισης υλικολογισμικού:  
Η αναβάθμιση υλικολογισμικού ολοκληρώνεται σε λιγότερο από 5 
λεπτά χάρη στην προηγμένη τεχνολογία μικροελεγκτών.

Γρήγορη σάρωση: 
H τελευταίας γενιάς σάρωση συστημάτων επιτρέπει στον χρήστη να 
εξοικονομεί χρόνο κατά τον εντοπισμό των διαθέσιμων συστημάτων σε 
ένα όχημα και την κατάστασή τους (π.χ. VW, Mercedes-Benz, Scania, 
Volvo).

Σάρωση WABCO για ρυμουλκούμενα: Aυτόματη αναγνώριση 
του σωστού συστήματος WABCO στο ρυμουλκούμενο. Εξοικονομεί 
πολύτιμο χρόνο στις καθημερινές εργασίες και απλοποιεί τη 
διάγνωση σε συστήματα ρυμουλκούμενου WABCO (παρέχονται οι 
αντίστοιχες άδειες WABCO).

Επιτήρηση τάσης της μπαταρίας οχήματος: Όταν συνδεθεί σε 
ένα όχημα, το W.EASY Box 2.0 μετρά την τάση της μπαταρίας και 
προσαρμόζεται αυτόματα στην τροφοδοσία τάσης του οχήματος, 
είτε αυτή είναι 12 είτε 24 Volt. Εάν η τάση είναι πολύ χαμηλή ή πολύ 
υψηλή, το W.EASY Box 2.0 σας ειδοποιεί μέσω LED και ηχητικού 
σήματος.

Ενσωματωμένο flightrecorder για τη φορητή εγγραφή δεδομένων: 
Aυτή η λειτουργία επιτρέπει τη μεταφορά δεδομένων στο W.EASY Box 
2.0 σε πραγματικό χρόνο. Κατά την εγγραφή μπορούν να καταγραφούν 
εύκολα και οι βλάβες που εμφανίζονται μόνο κατά την οδήγηση. 
Τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί μπορούν να αναλυθούν στον 
υπολογιστή και τα γραφήματα να προβληθούν σε ένα ή περισσότερα 
συστήματα.

Φίσα OBD 16 ακίδων με φως LED: 
Bοηθά στην εύκολη εύρεση της υποδοχής διάγνωσης στο 
όχημα, ακόμα και σε συνθήκες κακού φωτισμού.

Euro 6: 
Iκανοποιεί τις τεχνικές απαιτήσεις για τη διάγνωση σε οχήματα με 
προδιαγραφές εκπομπών Euro 6.
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Ίδιες δυνατότητες σύνδεσης όπως και στο σπίτι:  
Με τη λύση 3-σε-1 μπορείτε να συνδέσετε το 
διαγνωστικό κουτί μέσω USB, Bluetooth ή WLAN, 
ή να δημιουργήσετε ένα έξυπνο hotspot. Η ένδειξη 
LED στο πίσω μέρος του κουτιού σας δείχνει την 
τρέχουσα ενεργοποιημένη λειτουργία WLAN.

Ανθεκτικό για τη χρήση σε συνεργείο: 
Το στιβαρό περίβλημα προστατεύει το 
W.EASY Box 2.0 αποτελεσματικά από τα 
χτυπήματα. Επιπλέον, το διαγνωστικό κουτί 
συνδυάζει προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα, 
πρωτοποριακή σχεδίαση και πρακτικό μέγεθος.

Άριστη διάγνωση με τη βοήθεια οπτικών ενδείξεων: 
Η ευδιάκριτη ένδειξη της τρέχουσας κατάστασης 
επικοινωνίας με τον πρωτοποριακό έγχρωμο δακτύλιο 
LED 360° παρέχει ασφάλεια και εξασφαλίζει τη σωστή 
εκτέλεση της διάγνωσης.

Άμεση ένδειξη LED: 
Η έγχρωμη ένδειξη LED δείχνει αμέσως την κατάσταση 
της μπαταρίας του οχήματος, αποτρέποντας τις 
άσκοπες ενέργειες αντιμετώπισης προβλημάτων για 
παρατεταμένο διάστημα.
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W.EASY®  ΔομοστοιΧειωτά πάκετά ΛογισμικοΥ

Οι διαγνωστικές λύσεις W.EASY, από το βασικό πακέτο μέχρι την ολοκληρωμένη λύση, βασίζονται σε 
μονάδες που μπορούν να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του συνεργείου. Με αυτόν τον 
τρόπο κάθε πελάτης έχει στη διάθεσή του τη δική του εξατομικευμένη διαγνωστική λύση W.EASY.

Προσφέρουμε τα παρακάτω πακέτα λογισμικού τα οποία μπορείτε να συνδυάσετε μεταξύ τους, ανάλογα με 
τις ανάγκες σας:

ΠΑΚΕΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
Παρέχουμε λογισμικό για φορτηγά, ρυμουλκούμενα, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και λεωφορεία των μεγα-
λύτερων κατασκευαστών. Στο διαγνωστικό σύστημα οχημάτων διαφόρων κατασκευαστών περιλαμβάνονται τα 
γνήσια δεδομένα διάγνωσης της Mercedes-Benz. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την γενική άδεια χρήσης για 
όλους αυτούς τους τύπους οχημάτων, καθώς και μεμονωμένες άδειες χρήσης ή συνδυασμό αυτών.

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Διάγνωση οχημάτων διαφόρων κατασκευαστών με 
ξεκάθαρη δομή μενού

Πληροφορίες service/σχέδια συντήρηση

Μονάδες εργασίας

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 
Περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες 
διαγνωστικές λειτουργίες:
▸  Αυτόματη σάρωση συστήματος
 ▸  Ανάγνωση και διαγραφή κωδικών σφαλμάτων
▸  Ενεργοποιήσεις 
▸  Επιλογή, ανάγνωση και σύγκριση τρεχουσών τιμών
▸  Βαθμονόμηση και κωδικοποιήσεις

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Παρέχουμε εξειδικευμένα τεχνικά δεδομένα ανάλογα 
με το όχημα, όπως τιμές ελέγχου, σχέδια συντήρησης, 
καταλόγους ανταλλακτικών και σχεδιαγράμματα 
κυκλωμάτων για τα διάφορα υποσυστήματα, που 
σας υποστηρίζουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων. 
Συγκεκριμένα, τα σχεδιαγράμματα κυκλωμάτων είναι δι-
αδραστικά και μπορούν να απεικονίσουν μεμονωμένα 
στοιχεία. Επίσης περιλαμβάνονται πρόσθετα δεδομένα 
OE. Τα τεχνικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για φορτηγά, 
ρυμουλκούμενα, ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και 
λεωφορεία.
Μπορείτε να παραγγείλετε τις παρακάτω άδειες 
χρήσης:
 ▸  Τεχνικά στοιχεία φορτηγών
 ▸  Τεχνικά στοιχεία ρυμουλκούμενων 
 ▸  Τεχνικά στοιχεία για ελαφρά επαγγελματικά 

οχήματα
 ▸  Τεχνικά στοιχεία λεωφορείων

ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Εκτεταμένες μονάδες εργασίας με αντιπροσωπευτικές 
μονάδες για τις απαιτούμενες εργασίες. Με τη 
μονάδα σας μπορείτε να πραγματοποιήσετε 
συνδυασμένους υπολογισμούς μονάδων εργασίας. 
Αυτό σας βοηθά θα αποφύγετε τους διπλούς 
υπολογισμούς και τις διπλές χρεώσεις των πελατών 
που συμβαίνουν συχνά σε βασικές εργασίες. 
Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα 
τιμών εργασίας για να προετοιμάσετε την εκτίμηση 
του κόστους, τις παραγγελίες, την τιμολόγηση και την 
παραγγελία από τους προμηθευτές.

▸  Πακέτο λογισμικού για φορτηγά
▸  Πακέτο λογισμικού για ρυμουλκούμενα
▸  Πακέτο λογισμικού για λεωφορεία

▸  Πακέτο λογισμικού για ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα

▸  Ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού 
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Διάγνωση οχημάτων διαφόρων κατασκευαστών με 
ενσωματωμένο γνήσιο σύστημα διάγνωσης WABCO

Διάγνωση οχημάτων διαφόρων κατασκευαστών με 
ενσωματωμένο γνήσιο Haldex Diag+ 

Διαδραστικά σχεδιαγράμματα κυκλωμάτων

ΓΝΗΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 
WABCO
Το διαγνωστικό σύστημα WABCO προσφέρει τα 
παρακάτω οφέλη:
 ▸  Ρύθμιση παραμέτρων EBS, ABS, ECAS
 ▸  Βαθμονόμηση αισθητήρων απόστασης και πίεσης
 ▸  Λειτουργίες ασφαλείας με PIN προστασίας

Παρέχουμε τα γνήσια τεχνικά στοιχεία για το 
διαγνωστικό σύστημα WABCO για φορτηγά, 
ρυμουλκούμενα, λεωφορεία και ελαφρά επαγγελματικά 
οχήματα. Παρέχεται η δυνατότητα κράτησης της 
γενικής άδειας χρήσης ή μεμονωμένων αδειών:
 ▸  Πακέτο λογισμικού για φορτηγά
 ▸  Πακέτο λογισμικού για ρυμουλκούμενα
 ▸  Πακέτο λογισμικού για λεωφορεία
 ▸  Πακέτο λογισμικού για ελαφρά επαγγελματικά

οχήματα
 ▸  Ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού

ΓΝΗΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ 
HALDEX
Το Haldex DIAG+  προσφέρει τα παρακάτω οφέλη:
 ▸  Ρύθμιση παραμέτρων ECU
 ▸  Ανάγνωση και διαγραφή κωδικών σφαλμάτων
 ▸  Επαλήθευση μέσω δοκιμών στο "τέλος της

γραμμής"

Προσφέρουμε το γνήσιο Haldex DIAG+ για 
ρυμουλκούμενα:
 ▸  DIAG+ για συστήματα EBS s (EB+, GEN1, GEN2

και GEN3) και uABS
 ▸  Διάγνωση ABS ρυμουλκούμενου για τα συστήματα

ABS Modal, Modular 1, Modular 2

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΛΟΥ
Η βάση δεδομένων του πελάτη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση των πελατών και των οχημάτων 
τους, καθώς και για την τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε όχημα. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείτε τα 
πάντα υπό έλεγχο.

ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τα συνεργεία με διάφορους σταθμούς εργασίας προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις.
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