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Kto potrzebuje więcej zmartwień? Zaprojektowaliśmy samodzielny, 
bezproblemowy, mobilny system pomiaru geometrii kół, który zapewnia 
szybkie i dokładne pomiary, dzieki czemu usługa regulacji układu 
zawieszenia staje sie prosta, szybka i bezbłędna.

System pomiarowy V3300 został tak zaprojektowany, aby prowadzić 
krok po kroku przez pomiar i regulację mechaników o różnych 
poziomach umiejętności w krótszym czasie, redukując mozliwe błędy.

Zaawansowany system powiadomień monitoruje całą procedurę 
pomiarową i automatycznie koryguje i kompensuje proste problemy 
bez przerywania pracy zapewniając szybki i bezbłedny pomiar.

Jeśli szukasz urządzenia do geometrii, które zapewni bezproblemowy i 
dokładny pomiar, a jednocześnie oszczędzi Twój czas i zwiększy Twoje 
dochody, to V3300 jest Twoim wyborem.

WŁĄCZ WYŻSZY BIEG W SWOIM 
SERWISIE RAZEM Z V3300.

SZYBKI I PROSTY SPOSÓB DO 
ZWIĘKSZENIA ZYSKU Z POMIARU I 
REGULACJI GEOMETRII KÓŁ.

PROSTA I INTUICYJNA OBSŁUGA
Zaprojektowany we współpracy z mechanikami tak, aby 
zapewnić pełną funkcjonalność, której potrzebujesz przy 
wykonywaniu geometrii i jednocześnie zagwarantować 
szybkość i prostotę obsługi.
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TARGETY NABŁOTNIKOWE
Wykorzystując nasze tarcze nabłotnikowe z łatwym mocowaniem 
za pomoca przyssawek nie jest wymagane ręczne wprowadzanie 
wysokości zawieszenia. Dane specyfikacyjne pojazdu są przeliczane 
zgodnie z automatycznie wykonanym pomiarem wysokości 
zawieszenia.

POMIAR WYSOKOŚCI ZAWIESZENIA
Zmierz wysokość  zawieszenia pojazdu, aby 
zapewnić właściwy pomiar.
V3300 oferuje wiele opcji pomiaru wysokości 
zawieszenia w zależności od typu pojazdu i 
producenta.
Wyeliminuj ręczne wprowadzanie danych, 
przyspiesz pomiary i zwiększ dokładność dzięki 
naszym specjalnie zaprojektowanym targetom 
pomiarowym do pomiaru wysokości zawieszenia.

TARGET TIP
Alternatywnie możesz użyc targetu TIP do pomiaru zawieszenia, 
który zapewni znacznie większą dokładność niż pomiar manualny 
i pozwoli uzyskać właściwe dane specyfikacyjne pojazdu.

PEŁNA MOBILNOŚĆ
Nie wymaga żadnego wiercenia w 
podłodze lub instalacji na stałe w 

jednym miejscu. Unikalny, składany 
system ramion z kamerami oraz 

mobilna platforma zapewniają  
łatwe przemieszczanie w serwisie 
i wykonywanie pomiarów na wielu 

stanowiskach.OPCJA:
UCHWYTY 

UNIWERSALNE 
AC100

AUTOMATYCZNE ŚLEDZENIE POŁOŻENIA POJAZDU
Kamery kontrolują i dopasowują się automatycznie do położenia pojazdu, co 
eliminuje konieczność manualnej zmiany wysokości belki pomiarowej. Ciągła 
kalibracja wykonywana przez trzecią kamerę zapewnia wysoką dokładność i 
wiarygodny pomiar.

VODI™
Wskaźniki systemu VODI wbudowane w kamery pozwalają na 

szybkie i sprawne kierowanie procesem pomiaru przez operatora 
redukując czas, który traci na przechodzenia wokół pojazdu.

UCHWYTY SZYBKOMOCUJĄCE AC400
Uchwyt jest mocowany do opony 
z odpowiednią siłą bez kontaktu 
z obręcza koła zapewniając 
bezpieczną i prawidłową i pozycję 
za każdym razem.

ZAAWANSOWANE POMIARY
Dodatkowe zaawansowane możliwości pomiarowe pozwalają na 
pomiary pojazdów ze zmodyfikowanym zawieszeniem, umożliwiają 
automatyczny pomiar wysokości zawieszenia oraz pomiar kąta 
pochylenia sworznia zwrotnicy.

PRZEKĄTNE POJAZDU
Pomiar przekątnych pozwala na weryfikację stanu nadwozia pojazdu.

EZ-TOE
Zaawansowane oprogramowanie pozwala na regulację zbieżności 
przy skręconych kołach, dzięki czemu zapewniony jest łatwy dostęp 
do elementów regulacyjnych.

SZYBKI POMIAR
Szybki pomiar pozwala na sprawdzenie stanu geometrii i czy 
wymagana jest regulacja. W czasie krótszym niż minuta mamy 
wydruk z pochyleniem koła, zbieżnością oraz osią jazdy. Dzięki temu 
możesz zarabiać więcej wykonując szybką weryfikację pojazdu. 

ŚREDNICA KOŁA
W trakcie pomiaru urządzenie zasygnalizuje problem z nieprawidłowymi 
lub nadmiernie zużytymi oponami.

REGULACJA PRZY ZDJĘTYCH KOŁACH
Zdejmij koła i załóż targety pomiarowe bezpośrednio na tarcze 
hamulcowe w celu łatwiejszego wykonania regulacji.



MOBILNOŚĆ!
Swobodnie przemieszczaj V3300 po warsztacie i wykonuj 
geometrię w dowolnym miejscu.

KOMFORT!
Przeprowadź audyt pojazdu na podłodze w dowolnym miejscu 
warsztatu.

KOMPAKTOWOŚĆ!
Brak konieczności stałego montażu. Zintegrowana mobilna 
podstawa na kółkach, składane ramiona i zajmująca mało 
miejsca konstrukcja ułatwiają przechowywanie.

Najszybsze kamery, jaki 
kiedykolwiek oferowaliśmy, 
zoptymalizowane oprogramowanie 
i system powiadomień 
współpracują ze sobą, aby 
zapewnić szybkie i precyzyjne 
odczyty; pozwalając na szybką 
pracę przy zachowaniu pewności, 
że wyniki będą prawidłowe.

SZYBKOŚĆ
DZIAŁANIA

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ
WIĘKSZY ZYSK

Oszczędność czasu podczas 
pomiaru oznacza, że możesz 
szybciej zakończyć regulacje 
i wykonywać więcej geometrii 
dziennie — zwiększając swoje zyski 
przy jednoczesnym zwiększeniu 
zadowolenia klientów. 

OSZCZĘDNOŚĆ 
CZASU

WIĘKSZE 
MOŻLIWOŚCI

SPRZEDAJ WIĘCEJ USŁUG
Pomożemy Ci wyjaśnić, jakie 
dodatkowe naprawy są potrzebne. 
Dzięki funkcjom takim jak 
Tryb kontroli (audytu) możesz 
wykryć problemy z ustawieniem 
zawieszenia i wymiarami pojazdu 
i zaoferować dodatkowe usługi 
dzięki czytelnym raportom w mniej 
niż minutę. 

Automatycznie drukowany raport 
ze stanu pojazdu zawiera: 

• Rozstaw kół

• Zbieżność kół przednich i tylnych

• Kąty pochylenia kół

• Rozstaw osi

• Średnica toczna kół

• Przekątne



System wykrył nierówną 
powierzchnię podczas 
wykonywania pomiaru.

Sprawdź podłoże i ponownie 
wykonaj kompensację.

Oprogramowanie oferuje możliwość wykonywania 
pomiarów i regulacji zgodnie z wymogami 
producenckimi OEM (dla koncernów VAG i MB). 
*Dostępne w 2022

PROCEDURY OEM*

PROCEDURY OEM

ZACISKI SPECJALISTYCZNE & ROMESS

Nazywamy to „Compensate-Warn-Alert”, ale wszystko, co 
musisz wiedzieć, to to, że system skompensuje prawie każdy 
błąd popełniony podczas pomiaru geometrii. Niezależnie od 
tego, czy jest to spowodowane naprężeniem zawieszenia, 
czy luźnymi komponentami, V3300 szybko znajdzie i naprawi 
błędy w miarę ich powstawania. Jeśli system nie jest w stanie 
naprawić błędu, technik zostanie powiadomiony w jaki sposób 
można je  naprawić.

BĄDŹ NA BIEŻĄCO NA KAŻDYM ETAPIE
INTELIGENTNY POMIAR



Dedykowany do pracy w trybie on-line (poprzez WiFi)

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ

• Bądź na bieżąco dzięki 
automatycznemu 
dostępowi do aktualizacji 
oprogramowania i specyfikacji

• Podłącz tablet, aby używać 
go jako dodatkowego 
wyświetlacza podczas 
regulacji, aby zwiększyć 
komfort pracy

• Zapisuj informacje na 
bezpiecznym serwerze w 
chmurze i uzyskuj zdalny 
dostęp do raportów, aby 
wysyłać je klientom pocztą 
e-mail lub drukować z 
dowolnego miejsca w serwisie

ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
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DANE TECHNICZNE WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

• Blokada kierownicy
• Blokada pedału hamulca
• Kolorowa drukarka
• Kliny zabezpieczajace (kpl.)
• Kolorowy monitor 24”
• Zaciski z tarczami XD

Średnica koła (AC400) 19”-39” | 48-99cm

Rozstaw kół 48”-96” | 122-244cm

Rozstaw osi 79”-180” | 201-457cm

Waga 545 lbs. | 247 kg

Zasilanie 100-230V


