
 

 

 

 

KOMPUTEROWE SYSTEMY DO POMIARU I REGULACJI 
GEOMETRII USTAWIENIA KÓŁ I OSI 

POJAZDÓW O DMC DO 3,5 T 
 

 

 

 

 

 
 

���    WWWAAA   +++   HHHEEE444222111   EEEllliiittteee™™™   
���    WWWAAA   +++   HHHSSS222222111   
���    WWWAAA   +++   DDDSSSPPP   777000000   
� OOOpppcccjjjeee   WWWAAA 



WIMAD Wyposa żanie serwisów samochodowych 
 

 
  
 

 

WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER WA TEL./FAX: 71 346 66 26 
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. 
Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności. 

 

WA + HE421 Elite™ Urządzenia do geometrii kół: 

Komputerowy system do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kół i osi pojazdów działający w technologii 3D. 

Zakres pomiarowy wyznacza średnica koła 37” oraz rozstaw osi 5,3 m, co pozwala na pracę ze wszystkimi samochodami 
osobowymi oraz dostawczymi. Urządzenie jest gotowe do włączenia do sieci ASA-Network (Certyfikat nr 0111A0004 HUN) 
i kompatybilne z programem ELSA, co pozwala na pełną integrację z komputerową, sieciową bazą danych. 

Kod Zdjęcie Opis 

4 kamery 

CMOS Linear 
HawkEye Elite® 
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Jednostka sterująca WA 360/470/380 zawiera: 

̶ komputer PC z systemem Windows PL,  
̶ osprzęt komputerowy: 

� dotykowy monitor, 
� klawiatura PC, 
� mysz przemysłowa, 
� drukarka, 

̶ program użytkowy WinAlign®  
(do pojazdów o dmc do 3,5 t), 

̶ blokadę pedału hamulca i blokadę kierownicy. 

Tarcze TD Elite™ 

 

FC 
Belka z 4 kamerami CMOS 
zamocowana na stałe 
na słupie zakotwionym w posadzce. 

 

FM Bramka z 4 kamerami CMOS 
umożliwiająca przejazd pojazdów o wys. do 2,3 m 

 

WM 
Belka z 4 kamerami CMOS 
zamocowana na stałe 
na wieszaku na ścianie czołowej. 

 
DT 

Słupy z 4 kamerami CMOS 
stojące po bokach stanowiska, 
zapewniające jego przelotowość. 

 

ML 
Belka z 4 kamerami CMOS 
ze zmienną wysokością regulowaną manualnie 
zamocowana na słupie zakotwionym w posadzce. 

 

LZ 
Belka z 4 kamerami CMOS 
ze zmienną wysokością regulowaną elektrycznie 
zamocowana na słupie zakotwionym w posadzce. 
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CS 
Belka z 4 kamerami CMOS 
ze zmienną wysokością regulowaną manualnie 
zamocowana na słupie 
zintegrowanym z wózkiem jednostki sterującej. 
Urządzenie mobilne do pracy na kilku stanowiskach. 
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WWW.WIMAD.COM.PL HUNTER WA TEL./FAX: 71 346 66 26 
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. 
Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności. 

 

WA + HS221 Urządzenia do geometrii kół (tarcze HD): 

Komputerowy system do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kół i osi pojazdów działający w technologii 3D. 

Zakres pomiarowy wyznacza średnica obręczy 24,5” oraz rozstaw osi 5,3 m, co pozwala na pracę ze wszystkimi samochodami 
osobowymi oraz dostawczymi. Urządzenie jest gotowe do włączenia do sieci ASA-Network (Certyfikat nr 0111A0004 HUN) 
i kompatybilne z programem ELSA, co pozwala na pełną integrację z komputerową, sieciową bazą danych. 

Kod Zdjęcie Opis 

2 kamery 

CMOS Linear 
HawkEye® 
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Jednostka sterująca WA 360/470/380 zawiera: 

̶ komputer PC z systemem Windows PL,  
̶ osprzęt komputerowy: 

� dotykowy monitor, 
� klawiatura PC, 
� mysz przemysłowa, 
� drukarka, 

̶ program użytkowy WinAlign®  
(do pojazdów o dmc do 3,5 t), 
blokadę pedału hamulca i blokadę kierownicy. 

 

Tarcze HD 

 

FC 
Belka z 2 kamerami CMOS 
zamocowana na stałe 
na słupie zakotwionym w posadzce. 

 

FM Bramka z 2 kamerami CMOS 
umożliwiająca przejazd pojazdów o wys. do 2,3 m 

 

 
WM 

Belka z 2 kamerami CMOS 
zamocowana na stałe 
na wieszaku na ścianie czołowej. 

 
DT 

Słupy z 2 kamerami CMOS 
stojące po bokach stanowiska, 
zapewniające jego przelotowość. 

 

ML 
Belka z 2 kamerami CMOS 
ze zmienną wysokością regulowaną manualnie 
zamocowana na słupie zakotwionym w posadzce. 

 

LZ 
Belka z 2 kamerami CMOS 
ze zmienną wysokością regulowaną elektrycznie 
zamocowana na słupie zakotwionym w posadzce. 
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CS 
Belka z 2 kamerami CMOS 
ze zmienną wysokością regulowaną manualnie 
zamocowana na słupie zintegrowanym z wózkiem jednostki sterującej. 
Urządzenie mobilne do pracy na kilku stanowiskach. 
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WA + DSP 700 Urządzenia do geometrii kół (głowice aktywne): 

Komputerowy system do pomiaru i regulacji geometrii ustawienia kół i osi pojazdów z głowicami aktywnymi 
serii DSP 700. 

Zakres pomiarowy wyznacza średnica obręczy 24,5” oraz rozstaw osi 5,3 m, co pozwala na pracę ze wszystkimi 
samochodami osobowymi oraz dostawczymi. Urządzenie jest gotowe do włączenia do sieci ASA-Network (Certyfikat 
nr 0111A0004 HUN) i kompatybilne z programem ELSA, co pozwala na pełną integrację z komputerową, sieciową 
bazą danych. 

 

Kod Zdjęcie Opis 
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Jednostka sterująca WA 360/470/380 zawiera: 

̶ komputer PC z systemem Windows PL,  
̶ osprzęt komputerowy: 

� dotykowy monitor, 
� klawiatura PC, 
� mysz przemysłowa, 
� drukarka, 

̶ program użytkowy WinAlign®  
(do pojazdów o dmc do 3,5 t), 

̶ blokadę pedału hamulca i blokadę kierownicy. 

 
 
 
 

 

 

 

DSP 706 
Głowice bezprzewodowe 
6-sensorowe 
komunikacja radiowa 2,4 GHz 
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DSP 708 
Głowice bezprzewodowe 
8-sensorowe 
komunikacja radiowa 2,4 GHz 

    

DSP 708 

DSP 706 



 

 

 

WA - Opcje: 

 
 

Kod Zdjęcie Opis 

Obrotnice i płyty odprężające HUNTER: 

20-2531-1X 

 

2 obrotnice mechaniczne lakierowane HUNTER 

20-2532-1 2 obrotnice mechaniczne nierdzewne HUNTER 

20-2076-1 

 

2 obrotnice mechaniczne nierdzewne HUNTER 
blokowane pneumatycznie 

20-2447-1 

 

2 tylne płyty odprężające HUNTER 
blokowane pneumatycznie (szer. 460 mm) 
+ wypełnienia najazdów 

20-2679-1 

 

Mobilny zestaw obrotnic 
i płyt odprężających z najazdami HUNTER 

Obrotnice i płyty odprężające OPTIMO: 

100-701 OPT 
 

 

 

2 obrotnice mechaniczne kadmowane z najazdami 
(700x450x40 mm) 

100-702 OPT 
 

 

 

2 tylne płyty odprężające kadmowane 
(1000x450x40 mm) 

100-703 OPT 
 

 

 

2 tylne płyty odprężające kadmowane 
(2000x450x40 mm) 



 

 

 

WA – Opcje (cd.): 

 
 
 

Kod Zdjęcie Opis 

Uchwyty i adaptery: 

175-325-1 

 

Uchwyt samocentrujący głowicy pomiarowej 10-24,5” 

20-1789-1 

 

Zestaw uchwytów szybkomocujących 
do uchwytów samocentrujących 

20-2513-1 

 

2 adaptery mocujące Tarcze HD na uchwycie 
samocentrującym oraz Wheel-Off 

20-1978-1 

 

Uchwyt do głowicy 
do opcji Wheel-Off 

20-2521-1 

 

Regulowane uchwyty 20-36" 
mocujące adaptery tarcz HD 
na kołach pojazdu 

20-2184-1 

 

Stelaż dystansowy 
do wersji kamer WM 

20-2254-1 
 

Suport do kamer 
dla dźwigników 4-kolumnowych 
o wąskim rozstawie kolumn (<2900mm) 

20-1878-1 

 

Interfejs do przyrządu Romess 



 

 

 

WA – Opcje (cd.): 

 

Kod Zdjęcie Opis 

Urządzenia zdalnego sterowania: 

146-55-1 

 

Zdalne sterowanie (pilot) 

20-1895-1 

 

Zdalne sterowanie 
z pomiarem prześwitu (wysokości) 

20-2054-1-E 

 

Bezprzewodowy wyświetlacz 
z funkcją zdalnego sterowania 

20-2538-1 
AutoVIN 
skaner sczytujący kod kreskowy VIN 
i wybierający dane regulacyjne pojazdu 

Kod Zdjęcie Opis 

CodeLink: 

20-2785-1 

 

Zestaw do kalibracji kąta skrętu SAS 
- wersja bezprzewodowa CodeLink 

20-2813-1 

 

Zestaw do kalibracji kąta skrętu SAS 
- wersja przewodowa CodeLink 

20-2072-1 

 

Zestaw do komunikacji bezprzewodowej  

20-2333-1 

 

Adapter 30 pin do CodeLink BMW 



 

 

 

WA – Opcje (cd.): 

 

Kod Zdjęcie Opis 

Elektroniczne klucze dostępowe: 

20-2004-1 
(448-1015 V2) 

 

WinAlign TUNER 
klucz elektroniczny uruchamiający opcję 

20-2477-1 
(448-1017 V2) 

 

Touch Remote 
klucz elektroniczny do zdalnego sterowania 
przez iPhone, iPod, iPad 

20-2005-1 
(448-1016 V2) 

 

PLUS 
klucz elektroniczny uruchamiający opcje: 
DVD Video, Tuner, Touch Remote 

Kod Zdjęcie Opis 

Inne przyrządy i akcesoria: 

20-2552-1 

 

2 mobilne stojaki 
do tarcz 3D ELITE 

DRIVEON 

 

Kamera DRIVE-ON 
do obserwacji pojazdu 
wjeżdżającego na stanowisko 

20-2340-1 

 

Konsola FIA do dźwignika 4-kolumnowego/nożycowego 
(blokowanie pneumatyczne płyt i obrotnic, 
4 inflatory) 

20-2011-1 

 

Przyrząd do zmiany prześwitu (TUNER) 

20-2050-1 
Zestaw tarcz 
do pomiaru prześwitu 



 

 

 

WA – Opcje (cd.): 

 
 

Kod Zdjęcie Opis 

Opcje – do wersji uniwersalnej (o dmc do i powyżej 3,5 t): 

DVF10-146LL28EA Program użytkowy WinAlignHD® 

DSP 740T 

 

4 cyfrowe głowice pomiarowe 
TRUCK DSP 740T 
z uchwytami samocentrującymi 15-28” 

DSP 760T 

 

6 cyfrowych głowic pomiarowych 
TRUCK DSP 760T 
z uchwytami samocentrującymi 15-28” 

25-24-1 

 

2 obrotnice mechaniczne 
do pojazdów ciężarowych 

20-2876-1 

 

2 obrotnice pneumatyczne TRUCK 
z zestawem do kompensacji z przetaczaniem 
sterowane automatycznie 

20-187-1 
 +  

20-188-1 
 

2 obrotnice pneumatyczne TRUCK 
z zestawem sterowane manualnie 

221-646-1 

 

Przyrząd do pomiaru przesunięcia ramy 

221-660-1 

 

 

Wieszak głowic do pomiaru naczep 



 

 

 

WA – Opcje (cd.): 

 
 
 

Kod Zdjęcie Opis 

Opcje – do wersji uniwersalnej (o dmc do i powyżej 3,5 t): 

20-1473-1 

 

Zestaw do pomiaru przyczep 

20-823-1 

 

Adaptery zwiększające offset obręczy 
1 komplet na 2 uchwyty 

20-2850-1 wózek do głowic TRUCK 6 

20-2760-1 

 

ładowarka do głowic wózka TRUCK 6 

20-2855-1 

 

elektryczny pchacz 
do pojazdów ciężarowych 

175-284-1  

 

samocentrujący uchwyt 
do mocowania na kołach 
bazujący na otworze centralnym (potrzebne 2 szt.) 


