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HUNTER ProAlign 130 z głowicami DSP700 
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HUNTER ProAlign 130 zast ępujący seri ę PA 100 oferuje u Ŝytkownikowi o wiele wi ęcej mo Ŝliwo ści 
utrzymuj ąc cechy znane z poprzedniego systemu: pewno ść, dokładno ść pomiarów i stabilno ść. 
Oprogramowanie nazwane ProAlign ® oparte na systemie operacyjnym Linux gwarantuje za chowanie 
pierwsze ństwa tej linii urz ądzeń HUNTER nad konkurencyjnymi rozwi ązaniami w sferze technicznej 
w grupie urz ądzeń o niskim koszcie zakupu.  
Cechy programu roboczego ProAlign ®: 

� pomiar parametrów geometrii samochodów okre ślony nawet 40 wielko ściami charakterystycznymi 
(w tym k ąty geometrii, pomiary liniowe symetrii i rozstawów kół i osi, prze świtów, ró Ŝnic k ątów), 

� moŜliwo ść wyboru j ęzyka ekranu i j ęzyka wydruku spo śród ponad 30 j ęzyków (w tym j. polskiego), 
� baza danych obejmuje ok. 20 000 specyfikacji samoch odów wyprodukowanych w ostatnich 

20 latach i dostarcza informacji graficznych o spos obach regulacji i innej pomocy. Dane 
zgromadzone na kartrid Ŝu mog ą być aktualizowane corocznie lub w ka Ŝdej chwili poprzez wpisanie 
ich do pami ęci poprzez pendrive lub r ęcznie. Z kolei rezultaty pomiarów s ą składowane lub 
dokonuje si ę ich transmisji przez zł ącze USB. 

Ekonomiczne podej ście firmy HUNTER podczas projektowania systemu obja wia si ę wykorzystaniem 
opatentowanych procedur pomiarowych znanych z dro Ŝszych modeli serii WA. Istnieje te Ŝ niskokosztowa 
(w okresie gwarancji) mo Ŝliwo ść rozbudowy do wersji 3D (przy wykorzystaniu kamer H awEye – HS 200).  
Przykładowe procedury to w skrócie: 
Diagramy ustawie ń - ilustruj ące warto ści mierzone i ich poło Ŝenie w stosunku do pól tolerancji (danych fabr.): 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAMM® (Control Arm Movement Monitor)  
Funkcja umo Ŝliwiaj ąca regulacj ę kąta PK oraz 
kąta WOZ przy pomocy mimo środów lub 
podłu Ŝnych otworów regulacyjnych na 
wahaczu poprzecznym. Zawiera 3 podstawowe 
ustawienia maj ące zastosowanie dla ponad 
30% pojazdów aktualnie poruszaj ących si ę po 
drogach. Porównuj ąc aktualne pomiary 
z danymi producenta, CAMM monitoruje ruch 
wahacza i z bardzo du Ŝą dokładno ścią określa 
jak daleko i w którym kierunku wymagane jest 
przesuni ęcie ko ńca wahacza. Poniewa Ŝ 
wszystki e ruchy wahacza natychmiast 
przedstawiane s ą na ekranie, technik mo Ŝe 
łatwo stwierdzi ć kiedy poło Ŝenie wahacza jest 
prawidłowe. CAMM oblicza tak Ŝe ile i jakiej 
grubo ści podkładki pow inny zosta ć dodane 
lub usuni ęte, aby skorygowa ć ustawienie. 
Zwiększa to efektywno ść pracy diagnosty 
(skraca znacznie czas regulacji). 

WinToe ® 
Funkcja umo Ŝliwiaj ąca regulacj ę zbieŜności 
przedniej i wy środkowanie koła kierowniczego 
bez konieczno ści jego blokowania. 
Procedura mo Ŝe być wykonywana tak Ŝe 
w przypadku uniesienia kół  (w celu ułatwienia 
ustawie ń). Regulacja odbywa si ę krok 
po kroku, przy czym ka Ŝdy krok jest 
ilustrowany i opisywany na ekranie. 
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Ilustracje regulacji  
Funkcja zawieraj ąca ponad 700 ilustracji 
ukazuj ących kluczowe miejsca zwi ązane 
z regulacj ą i inspekcj ą zawieszenia oraz 
pokazuj ąca najbardziej popularn e metody 
regulacji.  

Tryb Spoiler Mode  
Zapewnia mo Ŝliwo ść pomiaru i regulacji 
zbieŜności kół osi przedniej i tylnej mimo  
braku komunikacji optycznej mi ędzy głowicami 
praw ą i lew ą obu osi. 
Eliminuje tym samym konieczno ść stosowania 
adapterów obni Ŝających poło Ŝenie głowic. 

Shim-Select ® II 
Funkc ja okre ślająca model, rozmiar oraz 
poło Ŝenie podkładki regulacyjnej (korekcyjnej) 
wymaganej do prawidłowej regulacji k ąta 
pochylenia koła i zbie Ŝności tylnych kół  (na 
bazie porównania aktualnych pomiaró w 
z danymi producenta pojazdu). 
Opcja liczy w czasie rzeczywistym wszystkie 
zmiany parametrów (zbie Ŝność i pochylenie 
koła) wynikaj ące z uŜycia podkładki. 

System wykorzystuje głowice pomiarowe aktywne serii  DSP (Digital Signal Proce ssor). Zawieraj ą one elementy 
pomiarowe w postaci przet worników elektronicznych nowej generacji (pochyleni a koła) oraz optycznych wraz 
z liniowymi kamerami  o du Ŝej rozdzielczo ści. Charakteryzuj ą się następuj ącymi walorami eksploatacyjnymi: 

� nowy typ kamer w technologii CMOS Linear o bardzo wy sokiej rozdzielczo ści zapewnia wysok ą dokładno ść 
i powtarzalno ść pomiaru (szczególnie wielko ści liniowych – rozstawy kół i osi); 

� nowe przetworniki k ątów s ą wykonane w  technologii MEMS-3D MicroElectronicMech anicalTechnology; 
� istnieje mo Ŝliwo ść wyboru jednej z trzech metod kompensacji bicia obr ęczy: 

– z przetaczaniem bez podnoszenia kół na krótkiej d rodze (analogicznie jak w systemach 3D), 
– z uchwytami specjalnymi, 
– z unoszeniem kół, tzw. 3-punktowej; 

� 32-bitowy, cyfrowy mikroprocesor znajduj ący si ę w kaŜdej głowicy odpowiedzialny  jest za błyskawiczn ą reakcj ę  
na zmian ę swego poło Ŝenia –  efekt „live” podczas procedur regulacyjnych, cyfro wy sygnał gwarantuje 
jednocze śnie brak jego zniekształce ń w drodze do jednostki centralnej; 

� 64-kanałowa komunikacja radiowa zapewnia 100% skute czność, kaŜda z głowic mo Ŝe pracowa ć w charakterze 
„serwera radiowego” grupuj ąc sygnały pozostałych i wysyłaj ąc je w  wspólnym pakiecie do jednostki centralnej, 
transmisja jest błyskawiczna, zasi ęg wynosi 30 m; 

� nowy kształt obudowy (brak ostrych kraw ędzi), bard zo lekka konstrukcja, wstawki z mi ękkiego tworzywa 
w poł ączeniu z właściwo ściami materiału z którego została wykonana (wysoko udarowy materiał 
wykorzystywany w lotnictwie wojskowym) gwarantuje j ej olbrzymi ą wytrzymało ść mechaniczn ą; 

� mocowanie elementów pom iarowych do przestrzennej konstrukcji magnezowej za bezpiecza je przed 
uszkodzeniami przy upadku głowic, wykonane z tego s amego materiału ramion zbie Ŝności  znacznie obni Ŝa wagę 
głowic; 

� nowy typ akumulatora z sygnalizacj ą optyczn ą stanu naładowania zapewnia  komfortowe jego wykorzystanie, 
głowice wyposa Ŝono w system podtrzymania napi ęcia w przypadku konieczno ści wymiany akumulatora 
w trakcie pracy, akumulatory wytrzymuj ą do 18 godzin ci ągłej pracy bez ładowania; 

� panel steruj ący głowicy jest czytelny i prosty, wspomagaj ąc obsługuj ącego w trakcie pomiaru i regulacji; 
� w wersji z 8 sensorami głowice s ą wyposa Ŝone w system kontroli poziomowania. 
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Głowice DSP 700 wyst ępują w dwóch odmianach: 
 

 

  
 DSP706 DSP708 

 

 

 
 
 
 
 

  

Dodatkowo do uchwytów samocentruj ących mo Ŝna 
zastosowa ć uchwyty szybkomocuj ące. 

 

Samocentruj ące uchwyty mocuj ące na kołach  
 

Przy mocowaniu zewn ętrznym 
zasięg uchwytu wynosi 10-24,5” 

 

UmoŜliwia to ich zastosowanie do samochodów 
osobowych, terenowych i dostawczych (do 3,5t dmc)  


