
Szybki i precyzyjny pomiar i regulacja w technologii 3D

V2280 PROFESJONALNA 
GEOMETRIA KÓŁPRZEDSTAWIAMY

URZĄDZENIE DO PRACY CIĄGŁEJ
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V2280 URZĄDZENIE

DO PRACY CIĄGŁEJ
NIEPRZERWANY PROCES:  
NIE MUSISZ CZEKAĆ NA SYSTEM 
System kompensacji, informowania i ostrzegania o 
błędach zapewnia szybki i niezawodny proces pomiaru i 
regulacji. Wykrywa problemy z nadmiernym obciążeniem, 
uszkodzeniem zawieszenia,  zaciskami i otoczeniem:

Kompensacja: małe błędy są kompensowane 
bez powiadamiania użytkownika 

Informacja: średnie błędy są kompensowane, a 
użytkownik jest o tym informowany

Ostrzeżenie: krytyczne błędy są wykrywane, 
użytkownik otrzymuje informację o 
niezbędnych działaniach

INTELIGENTNY INTERFEJS 
Inteligentna procedura pomiaru dla wybranego pojazdu 
bez zbędnych czynności. Wszystkie funkcje w zasięgu 
jednego kliknięcia.

SZYBKI, PRECYZYJNY I ŁATWY POMIAR W CZASIE RZECZYWISTYM

• Oprogramowanie 
stworzone we 
współpracy i na 
podstawie sugestii 
mechaników

• Wiarygodne wyniki 
dzięki systemowi 
kompensacji błędów

ŁATWOŚĆ UŻYCIA SZYBKOŚĆ PRACY ELASTYCZNA 
INSTALACJA• Szybkie kamery 

pomiarowe
• Inteligentny interfejs
• Automatyczne 

śledzenie wysokości 
pojazdu na podnośniku

• Różnorodne konfiguracje
• Położenie szafki niezależne 

od umiejscowienia belki z 
kamerami

• Zestaw mobilny pozwala na 
połączenie krzyża pomiarowego 
z szafką w jeden zespół

AUTOMATYCZNE ŚLEDZENIE POŁOŻENIA POJAZDU
Operator nie musi tracić czasu na korektę wysokości 
belki pomiarowej względem położenia pojazdu.
Belka z kamerami w V2280 porusza się automatycznie 
w górę i w dół śledząc położenie tarcz odblaskowych. 

2. PRZETOCZ

3. REGULUJ

1. WYBIERZ POJAZD

4. WYDRUKUJ RAPORT
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V2280 SOLIDNY I NIEZAWODNY
SPRAWIA, ŻE PRACA JEST SZYBKA I ŁATWA

ELASTYCZNA INSTALACJA
• Szafka i belka z kamerami są połączone 

standardowym kablem LAN o długości do 50m
• Niezależne zasilanie szafki i belki z kamerami
• Automatyczna aktualizacja programu oraz bazy danych 

pojazdów po podłączeniu urządzenia do internetu
• Praca z chmurą: możliwość archiwizacji raportów w 

chmurze oraz dostęp do nich z dowolnego urządzenia 
(komputer PC, smartfon)

SZYBKOŚĆ DZIAŁANIA
• Szybki start z ekranu głównego:

• Udoskonalony tryb wyboru pojazdu poprzez wybór modelu 
• Historia pomiarów: szybki dostęp poprzez wybór 

numeru rejestracyjnego bądź nazwy użytkownika 
• Wszystkie informacje o wybranym pojeździe na jednym ekranie
• Szybkie kamery pomiarowe dla precyzyjnego i 

błyskawicznego pomiaru
• Kompensacja szybsza o 30% w stosunku do poprzednich modeli
• Inteligentny i szybszy o 40% w porównaniu do 

poprzednich modeli pomiar WSZ
• Automatyczna elektryczna winda oznacza brak 

konieczności obserwowania pojazdu i korekty 
wysokości belki z kamerami 

• Opatentowany system VODI, wspomagający 
użytkownika w czasie pomiaru pojazdu

• Funkcja EZ-TOE* umożliwiająca regulację zbieżności 
przedniej osi przy skręconych kołach

• Szybka zmiana języka, zarówno na ekranie głównym, 
jak i w czasie wydruku raportu

ŁATWOŚC UŻYCIA
• Oprogramowanie zaprojektowane wspólnie z 

operatorami od podstaw dla maksymalnej 
przejrzystości i dostępności. Przydatne funkcje 
zawsze za jednym kliknięciem.

• Inteligentne i pomocne procedury dla każdego pojazdu
• System Kompensacji, Informowania i Ostrzegania o 

błędach pozwala na szybką pracę i profesjonalne rezultaty
• Solidny, zastrzeżony system operacyjny (nie oparty na 

systemie Windows), zapewnia bezproblemową obsługę
• Lekkie elementy, poprawiające ergonomię pracy i 

zmniejszające obciążenia operatora
• Nowe zaciski AC100, lżejsze o 20% w stosunku do 

poprzedniej wersji
• Nowy zacisk pasuje do obręczy 11-22 "bez adapterów 

i umożliwia montaż bez usuwania kołpaków
• Możliwość pomiaru obu bądź jednej osi (2 kół)

EZ-TOE dla pełnego dostępu w czasie 
regulacji zbieżności

Lekkie samocentrujące zaciski na koła Szybkie kamery pomiarowe oraz 
opatentowany system VODI

V2280  Urządzenie z automatycznym śledzeniem 
wysokości położenia pojazdu, mobilną szafką ze 
zintegrowanymi wieszakami na zaciski.

V2260  Urządzenie z ręczną regulacją położenia 
belki z kamerami oraz mobilną szafką ze 
zintegrowanymi wieszakami na zaciski. 
Opcjonalna konfiguracja: belka z kamerami oraz 
szafka bez wieszaków na zaciski.

Rozstaw kół 122 cm – 244 cm

Rozstaw osi 201 cm – 457 cm

Zasilanie 230 V 1ph 50–60 Hz

Dane techniczne zaciski AC100
Wielkość obręczy 11” – 22” (29,94 – 55,88 cm)

Waga 4,1 kg

Materiał Stop aluminium

Akcesoria standardowe
• Zaciski AC100
• Blokada koła kierownicy
• Blokada hamulca

• Kolorowa drukarka
• Kliny zabezpieczające

Akcesoria opcjonalne
• Obrotnice premium
• Zestaw wypełnień do 

obrotnic

• Zestaw mobilny
• Przyrząd do pomiaru 

wysokości zawieszenia

WERSJE

DANE TECHNICZNE

EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479

France
Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 
97175 - Saint-Ouen-l’Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Phone: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70

Germany
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Phone: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501

Italy
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Phone: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410

United Kingdom
Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King‘s Lynn · Norfolk PE30 4HG
Phone: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369

Urządzenia na zdjęciach mogą zawierać wyposażenie opcjonalne, 
dostępne za dodatkową opłatą. Zastrzega sie prawo do zmian 
technicznych i wizualnych.




