
Βαθμονόμηση ADAS CARS

Ιδανικό για σταθμούς αντικατάστασης παρμπρίζ και αποκατάστασης αμαξωμάτων.
Ευέλικτο εργαλείο βαθμονόμησης συστημάτων ADAS σε επιβατηγά και ελαφρώς τύπου επαγγελματικά.



Διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών περισσότερα έσοδα

Η κυκλοφορία νέων μοντέλων αυτοκινήτων εξοπλισμένων με προηγμένα βοηθητικά συστήματα οδηγού
 (ADAS) αυξάνεται ραγδαία. Μία νέα μεγάλη πηγή εσόδων δημιουργείται και ο επισκευαστής θα πρέπει 
 να μετατρέψει την πρόκληση σε ευκαιρία. Τα συστήματα ADAS είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή 
 κίνηση οχημάτων στο δρόμο, μερικά από αυτά τα συστήματα είναι το αυτόματο φρενάρισμα σε 
 επικίνδυνες συνθήκες ή η ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας. Η αντικατάσταση παρμπρίζ σε οχήματα 
 εξοπλισμένα με αυτά τα συστήματα γίνεται περισσότερο περίπλοκη. Μία σωστή διαδικασία βαθμονόμησης
 προϋποθέτει τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων σε συνδυασμό με το εργαλείο διάγνωσης.
H AUTOCOM έχει δημιουργήσει για αυτού του είδους τις εργασίες ένα ευέλικτο κιτ βαθμονόμησης
 με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ το οποίο παρέχει κάλυψη στα περισσότερα μοντέλα που είναι 
 εξοπλισμένα με συστήματα ADAS.    

 

 
 

 
 

 

Εξαιρετικό εργαλείο για σταθμούς αντικατάστασης 
παρμπρίζ και αποκατάστασης αμαξωμάτων

•  Δυνατότητα βαθμονόμησης στα μεγαλύτερα εμπορικά σήματα  
  κατασκευής αυτοκινήτων.

•  Ευελιξία χρήσης, εύκολη μεταφορά, υψηλής ποιότητας στόχοι.    
 Εκτέλεση εργασίας στο σημείο που ο χρήστης επιθυμεί.  
 
•  Διαδικασία βαθμονόμησης πλήρως συμβατή με οδηγίες  OE  

 



Η τροχήλατη βάση, κάνει
το κιτ ευέλικτο και χωρίς 
κόπο μεταφερόμενο στο
σημείο που θέλει ο χρήστης 

 

Η εύκολη προετοιμασία  
του ευέλικτου κιτ βαθμονόμησης

Ρύθμιση πίνακα στόχευσης στο ύψος
που ενδείκνυται από τον κατασκευαστή
(πληροφορία διαθέσιμη μέσα από το 
σχετικό κείμενο βοήθειας στο λογισμικό
μας, 1,85m για μικρά επαγγελματικά).
Η ακριβής καθ’ ύψος θέση επιτυγχάνεται
ευκολότερα με την απελευθέρωση
ελατηρίου κάθετου άξονα.   

Ρύθμιση καθ’ ύψος διαμήκη άξονα
(ανώτερη ρύθμιση έως 1 μέτρο) 
για βαθμονόμηση ραντάρ.

Ρυθμίστε το κιτ σε παράλληλη
θέση με το όχημα εύκολα 
με τη χρήση μοχλού που
είναι εγκατεστημένος γι’ αυτό
το σκοπό  

Τοποθετήστε τις δύο φασκιές
τροχού επάνω στις ζάντες.

Απόλυτη ευθυγράμμιση και
σταθεροποίηση συστήματος
με σύσφιξη παξιμαδιών τροχήλατης
βάσης 



 

ΚΙΤ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ADAS CARS 
•  Άψογα φινιρισμένη, ρυθμιζόμενη καθ’ ύψος  βάση
   τοποθέτησης πινάκων στόχευσης με μηχανισμό
   ελατηρίου(1m – 1,85m), τροχήλατη βάση με δυνατότητα 
   περιστροφής, χερούλι και βίδες σταθεροποίησης. 

 
 

•  Αφαιρούμενος και ρυθμιζόμενος καθ’ ύψος διαμήκης
   άξονας (0,27m – 1 m, με χαρακτηριστικά επίτευξης απόλυτης 
   ρύθμισης). Δύο ενσωματωμένες μονάδες λέιζερ(κλάσης 2)    

 
 
 

•  Άξονες με κλίμακες για σωστή ρύθμιση
 

•  Δύο αυτόματου κεντραρίσματος φασκιές τροχών  
 (κάλυψη διαστάσεων ζάντας 11-25 inch).

•  Βαλιτσάκι που περιέχει :
   λέιζερ ευθυγράμμισης, μετροταινία, ένα ζευγάρι
   γυαλιά προστασίας ματιών, δύο επιφάνειες
   κλίμακα/καθρέφτη και δύο βάσεις μετροταινίας  
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