
ADAS Βαθμονόμηση 
Βαρέως τύπου οχημάτων

Ιδανικό για σταθμούς αντικατάστασης και επισκευής παρμπρίζ.
Ένα ευέλικτο επαγγελματικό εργαλείο βαθμονόμησης προηγμένων βοηθητικών 
συστημάτων για φορτηγά, λεωφορεία και ελαφρώς τύπου επαγγελματικά οχήματα.



Η λέξη ADAS αποτελείται από τα αρχικά γράμματα των λέξεων Advanced Driver Assistance
 Systems δηλαδή προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού. Συστήματα όπως αυτόματο
 φρενάρισμα, ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας κυκλοφορίας, ελεγχόμενος υπολογιστής ταξιδιού
 και άλλα  περιλαμβάνονται σε αυτή την κατηγορία. 

Για επίτευξη εκτέλεσης ολοκληρωμένης εργασίας σε περιπτώσεις που επηρεάζονται
 εξαρτήματα τα οποία σχετίζονται με συστήματα ADAS, όπως π.χ. αντικατάσταση 
 παρμπρίζ, είναι αναγκαίο να γίνουν αποτελεσματικά και με ασφάλεια οι απαραίτητες
 ρυθμίσεις. Μία νέα επαγγελματική ευκαιρία αναδύεται στον κλάδο επισκευής οχημάτων.       

Ορισμοί ADAS και βαθμονόμησης

Η λύση Autocom ADAS για φορτηγά, λεωφορεία και ελαφρώς τύπου επαγγελματικά
 πληρεί όλες τις απαιτούμενες από τους κατασκευαστές προδιαγραφές και καλύπτει όλα
 αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία εξασφαλίζουν στον χρήστη αποτελεσματικές και 
 ασφαλείς εκτελέσεις εργασιών βαθμονόμησης.        

Διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών, αύξηση εσόδων
Η AUTOCOM έχει εξελίξει ένα ευέλικτο εργαλείο αποκλειστικά για βαθμονόμηση 
 συστημάτων ADAS σε φορτηγά, λεωφορεία και λοιπά ελαφρώς τύπου επαγγελματικά
 οχήματα. Ένα εύχρηστο και αποτελεσματικό εργαλείο το οποίο ανοίγει νέους δρόμους
 εσόδων και διεύρυνσης καλής φήμης.  

Συμμορφωμένο με όλες τις απαιτήσεις των κατασκευαστών 



 

Πλεονεκτήματα
• Ασφαλή χρήση. 
• Φορητότητα και ευελιξία
• Εύχρηστο.
• Μεγάλη κάλυψη.
• Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
• Νέα πηγή εσόδων.
• Αφοσίωση πελατών.



Φορητό εργαλείο με πίνακες
στόχευσης  
Το εργαλείο βαθμονόμησης της AUTOCOM βασίζεται στη 
 λειτουργία συσκευής laser η οποία ενσωματώνεται στο κυρίως 
 σώμα όπως και οι κατάλληλοι πίνακες στόχευσης αναλόγως
 της μάρκας φορτηγού ή λεωφορείου για την οποία είναι
 επιθυμητή η εκτέλεση εργασίας βαθμονόμησης. 
Το εργαλείο καλύπτει όλες τις προδιαγραφές που απαιτούνται
 από τους κατασκευαστές.        
Η εύκολη και απλή συναρμολόγηση του σε συνδυασμό
 με την ευελιξία της κατασκευής, εξοικονομεί
 στον χρήστη χρόνο και ευνοεί τη μεταφορά
 του στο επιθυμητό σημείο.  
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