
Wi Fi

Połącz do sieci i uzyskaj 
więcej funkcji
• Automatyczna aktualizacja oprogramowania i bazy 

danych pojazdów
• Dzięki możliwości subskrypcji bazy danych masz 

zawsze najnowsze specyfikacje
• Drukowanie raportów z chmury z każdego komputera 

podłączonego do sieci
• Praca z tabletem jako zdalnym wyświetlaczem

Urządzenia na zdjęciach mogą zawierać wyposażenie opcjonalne, dostępne za 
dodatkową opłatą. Zastrzega sie prawo do zmian technicznych i wizualnych.
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Interaktywne oprogramowanie
Inteligentny i przewidujący tryb wykonywania pomiaru
Unikaj pomyłek. Inteligenty pomiar pozwala 
na wykrycie nieprawidłowości związanych z 
przygotowaniem pojazdu lub stanowiska.

Kompensacja: małe błędy sa kompensowane
bez powiadamiania użytkownika

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

Ostrzeżenie: krytyczne błędy sa wykrywane, 
użytkownik otrzymuje informacje o 
niezbędnych działaniach
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• Ponad 40 języków, w tym 
język polski

• Zintegrowana pomoc 
operatora

• Wiele różnych jednostek miar
• Specyfikacje pojazdów z 

ostatnich 35 lat
• Specyfikacje wysokości 

zawieszenia
• Możliwość tworzenia 

własnych specyfikacji
• Baza danych klientów
• Instrukcje kalibracji 

czujnika kąta skrętu
• Filmy instruktażowe 3D
• Wydruki w różnych 

formatach
• Informacje o procedurach 

ADAS
• Histroria pojazdu
• Informacje naprawcze
• Przesyłanie raportów do 

chmury
• Aktualizacje online 

oprogramowania oraz 
specyfikacji pojazdów

• System kierowania 
pomiarem VODI

• Możliwość stosowania 
tabletu jako zdalnego 
monitora

• Automatyczne śledzenie 
położenia pojazdu na 
podnośniku

• Praca z inklinometrem 
Romess

• Automatyczny pomiar 
wysokości zawieszenia 
z wykorzystaniem 
przystawki TIP

• Możliwość zmiany wyglądu 
ekranu pomiarowego

• System Kompensuj/
Informuj/Ostrzegaj

• Kompensacja przez 
krótkie przetoczenie

• Oś kierunku jazdy w 
czasie rzeczywistym

• Kąty wyprzedzenia 
sworznia zwrotnicy, 
pochylenia koła, zbieżność 
w czasie rzeczywistym

• Kąty wyprzedzenia 
sworznia zwrotnicy, 
pochylenia koła, zbieżność 
przy podniesionych kołach 
w czasie rzeczywistym

• Krzywa zbieżności oraz 
pomiar maksymalnego 
skrętu kół

• Regulacja przy 
podniesionych kołach

• Możliwość powiększania 
ekranu pomiarowego

• Funkcja EZ-Toe regulacja 
zbieżności przy 
skręconych kołach

• Regulacja zawieszenia 
wielowahaczowego

• Regulacja zawieszenia z 
ramą dodatkową silnika

• Regulacja zawieszenia z 
drążkiem poprzecznym

• Regulacja zawieszenia z 
pojedynczym drążkiem 
kierowniczym

• Pomiar kół jednej osi
• Pomiar ze zdjętymi 

kołami EZ Access
• Pomiar przekątnych
• Pomiar promienia tocznego
• Pomiar wymiarów pojazdu
• Tryb pomiaru 

audytowego

System VODI™ 
Wskaźniki systemu VODI wbudowane w kamery 
pozwalają na szybkie i sprawne kierowanie procesem 
pomiaru przez operatora.

Intuicyjna i prosta obsługa

www.johnbean.com/en/distributor

Snap-on Total Shop Solutions dzięki swoim 
markom premium oferuje szeroką gamę sprzętu, 
urządzeń oraz rozwiązań biznesowych dla 
serwisów samochodowych, autoryzowanych 
stacji obsługi oraz serwisów opon. 

ODKRYJ PERFEKCYJNĄ KOMBINACJĘODKRYJ PERFEKCYJNĄ KOMBINACJĘ
PROSTOTY I ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII

V2380 PROFESJONALNA 
GEOMETRIA KÓŁ
PROFESJONALNA 
GEOMETRIA KÓŁ
PROFESJONALNA PRZEDSTAWIAMY
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V2380
ARCYMISTRZ W 
POMIARZE GEOMETRII
Urządzenie opracowane 
specjalnie dla 
warsztatów, które 
chcą zapewnić 
najwyższą dokładność 
i profesjonalny serwis 
geometrii zawieszenia

Dwa urządzenia w jednym
Przestaw urządzenie i używaj go na innym stanowisku

•  Zestaw mobilny pozwala na przesunięcie całego 
urządzenia na inne stanowisko i jego użycie bez 
potrzeby dokonywania ponownej kalibracji

Audyt i regulacja w jednym urządzeniu
•  Tryb Audytu pozwala na szybką oceną czy pojazd 

wymaga regulacji
•  W mniej niż minutę wykonywany jest pomiar i gotowy jest 

raport pokazujący pochylenie kół, zbieżność oraz oś jazdy
•  Tryb Audytu pozwala na zwiększenie sprzedaży usług 

pomiaru i regulacji geometrii

Wysokość zawieszenia
(Opcjonalna przystawka TIP target)

W wielu dzisiejszych pojazdach wysokość zawieszenia 
wpływa na specyfikacje innych parametrów, takich jak 
zbieżność, pochylenie kół i kąt wyprzedzenia zwrotnicy. 
Dzięki opcjonalnej przystawce TIP Target pomiar 
wysokości zawieszenia może być wykonany w sposób 
automatyczny bez pomiaru manualnego. To pozwala na 
redukcję czasu pomiaru i zwiększenie jego dokładności. 

Uchwyty AC400
Szybkość, pewność, łatwość i dokładność

•  Mocowanie do opony, bez kontaktu z obręczą
•  Prosty i szybki montaż za pomocą jednego 

pokrętła
•  Lekkie i odpowiednio wyważone
•  Pasują do większości opon (średnica kół do 

99 cm) bez dodatkowych akcesoriów

Krótkie stanowisko
Wymagane tylko 1,70 m między kamerami a 

środkiem obrotnic 

•  Najkrótsze stanowisko wśród gamy urządzeń 3D
•  Wystarczy 6 m długości całkowitej
•  Szafka operatora może być przestawiana
•  Optymalizacja wykorzystania powierzchni warsztatu
•  Oszczędnośc 1 m na długości stanowiska nie wpływa na 

dokładność i szybkość pomiaru

Zaawansowane wymiary 
pojazdu
Promień toczny i przekątne
Wymiary pojazdu, takie jak przekątne, rozstaw kół, 
rozstaw osi, pozwalają na ocenę stanu pojazdu po 
wypadku. Promień toczny oraz ocena wymiarów opon 
pozwala na stwierdzenie czy pojazd ściągą na jedną 
stronę w czasie jazdy. 

Dodatkowo
1 m

270 cm

170 cm

• Uchwyty bezkontaktowe AC 400
• Szybkie kamery pomiarowe
• Inteligentny interfejs pomiarowy
• System Kompensuj-Informuj-Ostrzeż
• Automatyczne śledzenie polożenia pojazdu

ŁATWOŚĆ UŻYCIA

WSZECHSTRONNOŚĆ
• Tryb Audytu
• Mobilność
• Krótkie stanowisko
• Możliwość pracy ze zdalnym wyświetlaczem
• Zdalne drukowanie raportów z chmury
• Aktualizacja bazy danych online

DLA SPECJALISTY
• Pomiar wysokości zawieszenia
• Zaawansowane wymiary pojazdu
• Informacja o kalibracji ADAS
• Funkcja EZ-Toe regulacja przy skęconych 

kołach w czasie rzeczywistym
• Funkcja EZ-Access regulacja ze zdjętymi kołami

Automatyczne śledzenie 
położenia pojazdu
Z wykorzystaniem najbardziej zaawansowanego 
systemu kamer
Kamery kontrolują i dopasowują sie automatycznie do 
położenia pojazdu, co eliminuje konieczność manualnego 
przesuwania belki pomiarowej do pozycji samochodu. Dzięki 
temu pomiar jest gotowy w czasie krótszym niż dwie minuty.


