V bazáre na predaj geometria AUDIT

Na odpredaj geometria AUDIT v Belej nad Cirochou
Týmto vyhovujeme prosbe nášho dlhoročného zákazníka a sprostredkúvame informáciu, že z
jeho autoservisu predáva geometriu na meranie osobných a ľahkých úžitkových vozidiel.
Bližšie informácie o geometrii a predajnej cene dostanete na telefónnom čísle: 0915 716 716

Pre lepšiu predstavu uvádzame informatívne údaje o geometrii AUDIT

Geometria je svojou rýchlosťou merania vhodná aj na pracovisko aktívneho príjmu vozidiel do
servisu.

Základný popis

Geometria V3450 je určená na rýchle zmeranie niektorých základných parametrov geometrie
vozidla za menej ako 60 sekúnd.

Geometria má bluetooth bezkáblový prenos dát.
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Merané vozidlo sa nezdvíha na zdviháku, iba sa pristaví medzi stĺpiky s meracími kamerami.
Po zmeraní vozidlo pokračuje ďalej do dielne, alebo na iné testovacie zariadenia.

Výstupom z merania geometrie vozidla je vytlačený merací protokol. Merací protokol obsahuje
informácie o zmeraní nasledovných parametrov geometrie vozidla:
- odklony kolies
- zbiehavosti kolies
- uhol jazdnej osi vozidla
- rozostupy kolies
- rozchod náprav
- uhlopriečkové vzdialenosti náprav

Geometria sa výhodne používa v aktívnom príjme vozidiel do servisu.

Geometriu možno skombinovať do jedného logického celku s diagnostickou linkou bŕzd a
tlmičov.

Obsluha geometrie je veľmi jednoduchá, zvládne ju aj laická osoba. V servise to znamená, že
zmeranie vykoná napríklad prijímací technik servisu, netreba tým zaťažovať automechanikov.

Geometria sa skladá z nasledovných komponentov:
- stĺp s policovým kabinetom
- slúži na umiestnenie počítača, tlačiarne, monitora, klávesnice, myši
- 2 ks stĺpiky s meracími kamerami
- môžu byť mobilné (opcia)
alebo fixne ukotvené na podlahu
- 2 ks stojany pre meracie terče
- fixne sa kotvia na podlahu
- sú určené na uskladnenie držiakov s meracími terčami
- 4 ks - držiak meracieho terča - typ AC400
- 4 ks - merací terč
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Počítač s príslušenstvom a tlačiareň sú umiestnené v osobitnej policovej zostave. Nie sú ukryté
pred okolitým prostredím, teda ani pred prachom z dielne.

Meracie kamery získavajú údaje z terčov svetelnou
(bezkáblovou) komunikáciou.

Terče sa montujú na držiaky.
Toto spojenie terče - držiaky je fixné, musí sa kalibrovať.

Statické využitie geometrie

Ak máte pre geometriu jedno vyhradené miesto a neplánujete ju presúvať v dielni z miesta na
miesto, stĺpy pre meracie kamery sa ukotvia nastálo do betónovej podlahy.

Variabilné využitie geometrie
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Mobilné podstavce so zarážkami - opcia

Je možnosť využiť geometriu V3400 oveľa variabilnejšie. Stĺpy sa nekotvia do betónu, ale na m
obilné podstavce
. Vďaka tomu sa stávajú stĺpy mobilné, možno ich postaviť hocikde v priestore dielne.
Pomocné zarážky sa môžu a nemusia použiť. Slúžia na zapolohovanie mobilných stĺpov na
zvolenom mieste na podlahe.

Ukážka zapolohovania mobilného stĺpu pomocou pomocnej zarážky.

Zarážky umožňujú opakovane umiestňovať stĺpy na rovnaké miesto v dielni.
Zarážky sa kotvia nastálo do betónu.
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Takéto riešenie umožňuje variabilné využitie geometrie pre meranie na viacerých vytipovaných
miestach v dielni.

Upínací systém meracích terčov na kolesá vozidla

Geometria Audit System sa dodáva s terčami typ XD a držiakmi terčov typ AC400.

Držiaky s terčami sa upínajú na behúne kolies.
Systém upnutia je veľmi rýchly, upnutím za pneumatiku nedôjde k poškodeniu disku kolesa.
vonkajší priemer pneumatiky
48,3 - 99,1 cm
hmotnosť držiaku
3,13 kg
upínacia sila
164,6 N
konštrukcia
magnéziová zliatina
požiadavky na softvér
verzia Pro42 7.5 a vyššia

Samokalibrácia
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Počítačový softvér

Počítačový softvér na meranie geometrie má názov Pro42 Premium. Tento špičkový softvér
zahrňuje v sebe funkcie pre rýchle zmeranie geometrie.

Funguje pod operačným systémom Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 32 bit.

Grafické rozhranie Pro42 je čierne, na zvýraznenie atraktivity programu, ako aj pre lepšiu
čitateľnosť procedúr na monitore počítača. Na výber položiek menu sa využíva tzv. karuselový
dynamický zobrazovací systém. K jednotlivým procedúram je rýchly prístup.

Súčasťou softvéru je:
- databázy vozidiel od výrobcu geometrie v rôznych svetových oblastných špecifikáciách
- databázy obsahujú údaje pre vozidlá cca 25 rokov dozadu
- možnosť zakúpenia upgrade databáz v pravidelných intervaloch (až 3x za rok)
- databáza zákazníkov
- užívateľská príručka v elektronickej forme (v anglickom jazyku)
- možnosť vytvorenia vlastnej databázy vozidiel s priamym zápisom parametrov geometrie
- možnosť priestorového grafického zobrazenia meraných parametrov geometrie v reálnom
čase
- tlač meracích protokolov v rôznych výstupných formátoch a farebných prevedeniach
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Tlač protokolov z merania geometrie

Voľba grafického vyobrazenia geometrie dáva jasnú informáciu každému, aj neznalému
zákazníkovi o stave geometrie vozidla.

Ďalšie technické údaje geometrie
Z elektrickej siete 230V 50-60Hz treba samostatne napájať:
- každý stĺp geometrie zvlášť
- pojazdný kabinet (vnútri s počítačom, tlačiarňou ...)

Obsah príslušenstva dodávaného zariadenia
-

plechový policový kabinet pre uloženie počítača s príslušenstvom
2 ks nosič držiakov s terčami
19" TFT monitor
počítač s operačným systémom Windows a príslušným užívateľským softvérom
softvérový program geometrie - verzia Pro 42 Premium
klávesnica, myš, farebná tlačiareň
2 ks stĺpy s meracími kamerami
2 ks terče na meranie prednej nápravy
2 ks terče na meranie zadnej nápravy
4 ks držiaky terčov typ AC400
kompletná aktuálna OEM databáza vozidiel
prípravok na zafixovanie volantu meraného vozidla
prípravok na stlačenie brzdového pedálu meraného vozidla

Požiadavky na merané vozidlo
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veľkosť kolesa meraného 11
vozidla
- 22" (280 - 560 mm)
rozchod kolies meraného 1219
vozidla
- 2438 mm
rázvor náprav meraného vozidla
2007 - 4572 mm
Požiadavky na pracovisko merania geometrie
Vyhovuje bežná podlaha autoservisnej dielne. Žiadne špeciálne požiadavky na rovinnosť
podlahy.
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