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HUNTER WA 400 z kamerami HawkEye, HawkEye Elite™ lu b głowicami DSP s ą to komputerowe 

systemy kontroli i regulacji geometrii ustawienia k ół jezdnych i osi pojazdów samochodowych, ł ączące 
uniwersalno ść zastosowania z najnowszymi osi ągnięciami techniki komputerowej i pomiarowej. 
Zastosowano w nich kamery HawkEye™ lub głowice DSP wyposa żone zostały w matryce CMOS o bardzo 
wysokiej czuło ści i rozdzielczo ści. 
 

 Jednostki WA 400 

 

Tarcze Elite™ 

 

Jednostka steruj ąca WA 400 składa si ę z: 
• komputera steruj ącego PC wraz z klawiatur ą PC wyposa żoną 

w osłon ę przeciwpyłow ą oraz mysz przemysłow ą, 
• WINDOWS PL, 
• dotykowego monitora, 
• drukarki, 
• programu u żytkowego WINALIGN (do samochodów o dmc 

do 3,5 t) z danymi pojazdów, ilustracjami i procedu rami 
pomiarowymi w wersji polskoj ęzycznej, animacjami 
przykładowych ustawie ń pojazdów (ok. 400 filmów, 5000 
zdjęć), 

• blokady pedału hamulca i blokady kierownicy, 
• czytnika szybkiego odczytywania danych pojazdu. 

Wyst ępuje w trzech wersjach: 
1. rozbudowany wózek (z szafk ą na komputer, wydzielonym 

zamykanym miejscem na drukark ę, szufladami na 
podr ęczne narz ędzia), 

2. wózek na komputer i drukark ę, 
3. wisz ąca szafka na komputer i drukark ę. 

Tarcze pomiarowe serii Elite: 
• nie wymagaj ą centrowania, 
• zapewniaj ą szybk ą kompensacj ę (przetaczanie pojazdu 

tylko w jednym kierunku), pozwalaj ące na skrócenie czasu 
pomiaru do 1,5 min, 

• posiadaj ą szybkomocuj ące uchwyty – chwytaj ące za opon ę, 
• zajmuj ą niewiele miejsca, 
• są lekkie i odporne na uszkodzenia, 
• są całkowicie bezpieczne dla felg (wykonane z tworzyw a). 

W zestawie: 

• 4 tarcze, 
• 4 uchwyty szybkomocuj ące, uniwersalne. 
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Kamery HawkEye Elite™ stosowane z WA 400 

HE421 Elite-FC3E 
Wersja z kamerami HawkEye™ zamontowanymi na 
słupie – wysoko ść kamer stała. 

HE421 Elite-LZ3E 
Wersja z kamerami HawkEye™ zamontowanymi na 
słupie – wysoko ść kamer zmienna, regulowana 
elektromechanicznie. 

HE421 Elite-WM3E  
Wersja z czterema kamerami HawkEye™ 
zamontowanymi na ścianie czołowej (lub na suficie) 
przed stanowiskiem – wysoko ść kamer stała. 

HE421 Elite-CS3E 
Wersja mobilna z kamerami HawkEye™ 
zamontowanymi na konsoli – wysoko ść kamer 
zmienna. 

HE421 Elite-ML3E 
Wersja z kamerami HawkEye™ zamontowanymi na 
słupie – wysoko ść kamer zmienna, regulowana 
manualnie. 

HE421 Elite-FM3E 
Wersja z kamerami HawkEye™ zamontowanymi na 
bramce umo żliwiaj ącej przejazd pojazdów o wys. 
do 2,3 m – wysoko ść kamer stała.
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Kamery HawkEye™ stosowane z WA 400 

HS221 FC1E 
Wersja z dwiema kamerami HawkEye™ 
zamontowanymi na słupie – wysoko ść kamer stała 
 

HS221 WM1E 
Wersja z dwiema kamerami HawkEye™ 
zamontowanymi na ścianie czołowej przed 
stanowiskiem – wysoko ść kamer stała 

HS221 LZ1E 
Wersja z dwiema kamerami HawkEye™ 
zamontowanymi na słupie – wysoko ść kamer 
zmienna, regulowana elektromechanicznie. 

HS221 CS1E 
Wersja mobilna z dwiema kamerami HawkEye™ 
zamontowanymi na konsoli – wysoko ść kamer 
stała 

Ponadto dostępne są:  
HS221 FM1E – wersja z dwiema kamerami HawkEye™ zamontowanymi n a bramce 

umo żliwiaj ącej przejazd pojazdów o wys. do 2,3 m – wysoko ść kamer stała. 
HS221 ML1 – wersja z dwiema kamerami HawkEye™ zamontowanymi n a słupie – wysoko ść 

kamer zmienna, regulowana manualnie. 
HS221 DT2E  – wersja z dwiema kamerami HawkEye™ zamontowanymi  na dwóch niskich słupach 

obok kanału przegl ądowego – wersja zapewnia przelotowo ść stanowiska.  
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Cyfrowe głowice DSP 506T / DSP 700 

Cyfrowe głowice pomiarowe serii DSP wyst ępuj ą w trzech wersjach: 

− DSP 706 sześciosensorowe bezprzewodowe do 3,5 t, 
− DSP 708 ośmiosensorowe bezprzewodowe do 3,5 t, 
− DSP 506T lub DSP 506TXF powy żej 3,5 t. 

w zestawie: 

• 4 głowice,  
• 4 uchwyty samocentruj ące uniwersalne wyposa żone dodatkowo 

w metalowe nakładki (pazury) do felg ze stopów lekk ich. 
• 4 przewody przył ączeniowe (DSP 506T). 

DSP 706 

DSP 708 

DSP 506T 


