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1 – Cabos inteligentes:

Os novos cabos inteligentes do Motodiag Live realizam teste de compatibilidade que traz 
maior segurança em sua utilização de maneira intuitiva, diminuindo possíveis erros e 
certificando que o cabo selecionado é o correto para o serviço desejado.

2 – Geração de relatórios compartilháveis do sistema:

Relatórios personalizados com a logo e os dados da oficina, mostrando o real estado da 
motocicleta ao entrar na oficina e a diferença nos parâmetros obtidos após a execução 
dos ajustes necessários, trazendo muito mais transparência e confiança no serviço 
prestado. Diferente do print-diag que possuía algumas limitações, os relatórios do 
Motodiag Live podem ser extraídos de qualquer modelo ou sistema que esteja incluso na 
tabela de aplicação do equipamento. Esses relatórios podem ser salvos em PDF, 
facilitando seu compartilhamento através do e-mail, Whatsapp, bem como outros 
aplicativos.

3 – Conexões:

Uma vez conectado à internet, o usuário terá acesso à atualizações que estarão 
disponíveis para aquisição a medida que forem lançadas, além da possibilidade de ficar 
por dentro de todas as novidades sobre o equipamento. O Motodiag Live possui conexão 
bluetooth que possibilita o emparelhamento com smartphones e tablets que utilizam o 
sistema Android. Também é possível utilizar a função de espelhar a tela do Smartphone 
ou tablet diretamente em uma Smart TV ou computador, ampliando o campo de visão dos 
detalhes fornecidos pelo equipamento.

4 – Gerenciamento de extratos:

Através de um extrato de utilização detalhado e separado por usuário cadastrado, é 
possível verificar quais serviços foram executados durante um determinado período de 
tempo. Cada serial pode ter até 5 usuários simultâneos.

5 – Manual de instrução:

O equipamento Motodiag Live disponibiliza dentro de sua própria interface um manual de 
instrução completo, com todas as informações que o usuário necessita para fazer bom 
uso do equipamento. Nesse manual de instrução é possível verificar todos os cabos e 
acessórios disponíveis para o equipamento Motodiag Live, além de informações sobre 
canais de atendimento, termo de garantia, tabela de aplicação, configurações, liberações, 
créditos, assinatura, extratos, relatórios e muito mais. 



7 – Visualizações Gráficas:

Com os gráficos gerados pelo equipamento Motodiag Live, é possível que o usuário 
acompanhe os parâmetros dos sensores e atuadores em tempo real, possibilitando 
diversas medições e comparações.

8 – Multest:

A versão do Multest incorporada ao Motodiag Live conta com a possibilidade de se obter 
uma visualização gráfica da pressão do combustível e da tensão medida no pino auxiliar. 
Também é possível gerar um relatório de medição que mostra os últimos 10 segundos da 
leitura, além de conseguir trocar as unidades de pressão (KPA, PSI, BAR).

9 – Esquemas Elétricos:

Com o novo Motodiag Live, o usuário terá a opção de realizar compras de esquemas 
elétricos diretamente no aplicativo, através de um crédito pré-pago. A maioria dos 
esquemas disponíveis são para motocicletas e montadoras consideradas “premium”, tipo 
BMW, TRIUMPH e DUCATI.

6 – Modo colaborativo:

Através do modo colaborativo é possível que os usuários do equipamento Motodiag Live 
passem a ser nossos principais parceiros de desenvolvimento, interagindo e avaliando os 
serviços disponíveis. Por exemplo, quando determinada motocicleta não se encontra em 
nossa tabela de aplicação, mas o usuário detecta que o serviço pode ser realizado, ele nos 
envia uma foto da motocicleta e do chassi para a validação interna da Chiptronic. Com as 
informações validadas por nossa equipe de engenharia, o usuário passa ganhar pontos 
que poderão ser utilizados em um programa exclusivo de gamificação que oferecerá 
diversas vantagens tanto técnicas como comerciais ao usuário.

10 – Interface intuitiva:

Através da interface intuitiva presente no equipamento Motodiag Live, o usuário consegue 
observar um passo a passo para a execução do diagnóstico na motocicleta escolhida, o 
que torna o serviço muito mais ágil e fácil. Também é possível observar onde os 
conectores de diagnóstico (DLC) estão localizados, além da realização de testes de 
atuadores de forma descomplicada com o auxílio de um passo a passo da função 
disponível. Configurações e Resets também possuem uma explicação intuitiva, eliminando 
a necessidade de usar outras ferramentas, como a tabela e manuais adicionais. 
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