
ADAS CARS Βαθμονόμηση επιβατηγών
& ελαφρώς τύπου επαγγελματικών 

Ιδανικό για σταθμούς αντικατάστασης και επισκευής παρμπρίζ.
Ευέλικτο, επαγγελματικό εργαλείο ρύθμισης συστημάτων ADAS.



Διεύρυνση παρεχόμενων υπηρεσιών, αύξηση εσόδων

Η προσθήκη συστημάτων ADAS στο βασικό εξοπλισμό οχημάτων, όπως αυτόματο φρενάρισμα,
 ειδοποίηση αλλαγής λωρίδας και άλλα, έχει δημιουργήσει νέες ανάγκες αλλά παράλληλα και νέες
 ευκαιρίες στον κλάδο επισκευής αυτοκινήτου και τον επαγγελματία επισκευαστή.
Εργασίες όπως αντικατάσταση παρμπρίζ και πολλές άλλες οι οποίες επηρεάζουν εξαρτήματα
 που σχετίζονται με συστήματα ADAS απαιτούν ρυθμίσεις οι οποίες εκτελούνται με τη βοήθεια
 εκτός του διαγνωστικού, επιπλέον ειδικού εξοπλισμού.  
Η AUTOCOM έχει εξελίξει γι’ αυτόν το σκοπό μία εξειδικευμένη, ευέλικτη λύση για αυτού του 
 είδους τις ρυθμίσεις η οποία καλύπτει τα περισσότερα εμπορικά σήματα οχημάτων.   
 

 

 
 

 
 

 

Ιδανική λύση για σταθμούς αντικατάστασης παρμπρίζ

•  Μεγάλη κάλυψη σε μάρκες και μοντέλα οχημάτων  
 

•  Το ευέλικτο κιτ βαθμονόμησης μαζί με τους πίνακες στόχευσης
     μεταφέρεται εύκολα στο επιθυμητό σημείο εκτέλεσης της εργασίας     
 

•  Η κατασκευή και οι οδηγίες της διαδικασίας καλύπτουν όλα τα 
    χαρακτηριστικά και προϋποθέσεις που απαιτούν οι αυτοκινητοβιομηχανίες    



Οικονομία χρόνου & αύξηση εσόδων
Το ADAS CARS δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία καθώς είναι
 πολύ εύκολο στη χρήση και επιτρέπει στον χρήστη να εκτελεί
 διαδικασίες ρύθμισης σε πολύ σύντομο χρόνο.     

Απλός χειρισμός από έναν μόνο
 χρήστη
Ο σχεδιασμός και η αρχιτεκτονική της κατασκευής κάνει 
 εφικτή τη συναρμολόγηση αλλά και τον χειρισμό από 
 έναν μόνο χρήστη. Η κίνηση του συστήματος επιτυγχάνεται 
 με τη χρήση ενσωματωμένης χειρολαβής σε συνδυασμό με 
 την τροχήλατη βάση μεταφέρεται εύκολα στο επιθυμητό σημείο.

Μεγάλη κάλυψη στο γενικό στόλο
οχημάτων.  

 Το Autocom ADAS είναι τόσο ευέλικτο που μπορεί να 
 συναρμολογηθεί γρήγορα οπουδήποτε ώστε να εκτελεστούν 
 αποτελεσματικά βαθμονομήσεις επιβατηγών και ελαφρώς
 τύπου επαγγελματικών οχημάτων*, στο κιτ περιλαμβάνονται 
 σφικτήρες τροχών αυτόματου κεντραρίσματος
 που καλύπτουν διαστάσεις ζάντας 11-25 ιντσών  

* Εξαιρούνται οχήματα με διπλούς τροχούς.
  Μέγιστη καθ’ ύψος ρύθμιση βάσης πίνακα στόχευσης 1.85 m.



Ευελιξία κίνησης αφού 
 η βάση της κατασκευής
 είναι εξοπλισμένη με σύστημα
 μικρών τροχών 

 

Εύκολη συναρμολόγηση 
και μεταφορά  

Ακριβής ρύθμιση καθ’ ύψος βάσης
 στήριξης πινακιδίων στόχευσης,
 εύκολος χειρισμός με απελευθέρωση
 ελατηρίου κλίμακας για επίτευξη ρύθμισης
 σύμφωνα με τις οδηγίες του 
 κάθε κατασκευαστή(1.85 m για
 μικρά φορτηγά)    

Ρύθμιση διαμήκη άξονα καθ’ ύψος
(έως 1 m) για βαθμονομήσεις ραντάρ 

Εξοπλισμένο με ειδική χειρολαβή
 για αποτελεσματικούς χειρισμούς
 ευθυγράμμισης κατασκευής με
 όχημα.    

 

Περιλαμβάνει σφικτήρες ζάντας τροχών.

Μηχανισμός σταθεροποίησης
 στην τροχήλατη βάση της κατασκευής 





 

ADAS CARS κιτ βαθμονόμησης
•  Με ειδική επίστρωση εξωτερικής επικάλυψης για μεγαλύτερη
    προστασία, ρυθμίσεις καθ’ ύψος(1m – 1.85m) με 
    εγκατεστημένο ελατήριο απελευθέρωσης κλίμακας, 
    τροχήλατη βάση με ευελιξία χειρισμών κατεύθυνσης και
    μηχανισμό σταθεροποίησης.   

 
 

•  Ρυθμιζόμενος καθ’ ύψος, αποσπόμενος σταυροειδής άξονας
    (0,27m  - 1 m με επιπλέον μηχανισμό ρύθμισης). 
   Δύο προσαρμοσμένες μονάδες laser(κατηγορίας 2).   

 
 
 

•  Κλίμακα ρύθμισης αξόνων σταθεροποίησης 
    πάνελ και laser   

•  Δύο σφιγκτήρες τροχών με μηχανισμό κεντραρίσματος για
     ζάντες διαστάσεων 11-25 ίντσες 

 
 

•  Βαλιτσάκι μεταφοράς εξοπλισμένο με τα ακόλουθα:  
   γραμμή laser, μεζούρα, προστατευτικά γυαλιά, 
   δύο πάνελ κλίμακας/καθρέφτη και βάσεις μεζούρας.
 
 



 

Αξεσουάρ
Διπλής όψης πίνακες στόχευσης

•  VW + MB

•  Renault + PSA

•  FCA + Alfa

•  Nissan + Mazda 1

•  Μονάδα laser για βαθμονομήσεις radar

•  Κάτοπτρο ρύθμισης radar



Autocom Diagnostic Partner AB
Επίσημος έμπορος για Ελλάδα και Κύπρο 
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