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HUNTER PA 130/WA z głowicami DSP 506T 
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Głowice DSP 506 T wyst ępuj ą w kilku odmianach: 

- DSP 506 T 
- DSP 506 T XF 

 
XF – głowice bezprzewodowe z komunikacj ą  
  radiow ą. 
T – głowice przeznaczone dla pojazdów o dmc 
  pow. 3,5 t.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jednostka steruj ąca PA 130:  
� komputer specjalizowany 

pracuj ący w środowisku 
LINUX, 

� monitor 19” LCD, 
� drukarka HP DJ, 
� program u żytkowy 

ProAlign ® z danymi 
pojazdów, ilustracjami 
i procedurami pomiarowymi 
w wersji  polskoj ęzycznej, 

� wózek z szafk ą na 
podr ęczne narz ędzia, 

� blokada pedału hamulca 
i blokada kierownicy. 

 

Jednostka steruj ąca WA 440  :  
� komputer steruj ący PC wraz 

z klawiatur ą PC oraz mysz ą 
przemysłow ą, 

� monitor 19” LCD, 
� WINDOWS PL, 
� drukarka HP DJ; 
� program u żytkowy WINALIGN ® 

z danymi pojazdów, ilustracjami 
i procedurami pomiarowymi 
w wersji polskoj ęzycznej, 
animacjami przykładowych 
ustawie ń pojazdów, 

� szafka z wydzielonym, 
zamykanym miejscem na 
drukark ę, 

� DVD Video (filmy i zdj ęcia), 
� blokada pedału hamulca i blokada 

kierownicy. 
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HUNTER PA 130 jest najnowszej generacji komputerowy m systemem kontroli i regulacji geometrii 
ustawienia kół jezdnych i osi pojazdów samochodowyc h wyprodukowanym przez ameryka ńską firm ę 
Hunter Engineering Company. Urz ądzenie oparte na komputerze przemysłowym pracuj ącym 
w środowisku LINUX ł ączy uniwersalno ść zastosowania (słu ży do pomiaru geometrii w samochodach 
dostawczych, ci ężarowych, autobusach, przyczepach  i naczepach, czyl i w pojazdach, których zakres 
średnic obr ęczy kół mie ści si ę w przedziale 15 – 28 cali, obejmuje swymi mo żliwo ściami a ż 36 konfiguracji 
osi) z technik ą cyfrow ą (przesyłanie danych z głowic pomiarowych do jednos tki steruj ącej w sekwencji 
cyfrowej, drog ą bezprzewodow ą lub przewodow ą) i najnowszymi osi ągnięciami techniki komputerowej 
charakteryzuj ącymi si ę przyjaznym interfejsem u żytkownika, pot ężną bazą danych regulacyjnych 
i kolorowymi wydrukami z pomiarów. 

HUNTER PA 130 mo że być zestawiony w zale żności od potrzeb u żytkownika. Je śli przyj ąć 
dopuszczaln ą masę całkowit ą pojazdu jako kryterium wyboru wyposa żenia urz ądzenia, to otrzymamy 
nast ępujące wersje: 
� dmc powy żej 3,5t, oznakowany HUNTER PA 130 / DSP 506 T, skła dający si ę z: jednostki centralnej 

w wersji PA 130, zestawu czterech cyfrowych głowic pomiarowych DSP 506T (z uchwytami 
samocentruj ącymi) o zakresie średnic mocowania do obr ęczy kół od 15” do 28”. 

� uniwersalny – dla pojazdów o dmc do i powy żej 3,5t, oznakowany HUNTER PA 130 / DSP 506T / 
HawkEye lub HUNTER PA 130 / DSP 506 T / DSP 700, sk ładający si ę z: jednostki centralnej, 
zestawu czterech cyfrowych głowic pomiarowych DSP 5 06 T (z uchwytami samocentruj ącymi)  
o zakresie średnic mocowania do obr ęczy koła od 15” do 28” oraz zestawu czterech pasywn ych 
głowic z kamerami cyfrowymi HawkEye (z uchwytami sa mocentruj ącymi)  o zakresie średnic 
mocowania do obr ęczy kół od 10” do 24,5”. Zamiennie w stosunku do gł owic HawkEye mo że 
wyst ępować zestaw głowic pomiarowych DSP 700 (z uchwytami sam ocentruj ącymi) o zakresie 
średnic mocowania do obr ęczy kół od 10” do 24,5” (wtedy oznaczenie przyrz ądu jest nast ępujące: 
HUNTER PA 130 / DSP 506 T / DSP 700). 

System HUNTER PA 130 mo żna 
wyposa żyć w specjalne wieszaki 
głowic do pomiaru naczep or az 
zestaw do pomiaru przyczep. 
W opcjach znajduje si ę także 
przyrz ąd do pomiaru 
przesuni ęcia ramy . 
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Reasumuj ąc, mamy do czynienia z urz ądzeniem charakteryzuj ącym si ę: 

- dużą szybko ścią pomiaru wynikaj ącą z konstrukcji głowic pomiarowych: Głowice DSP 506 T - są 
jedynymi w tej chwili w Polsce głowicami cyfrowymi bezprzewodowymi przeznaczonymi do 
pomiaru wielko ści geometrycznych w pojazdach o dmc powy żej 3,5t, czyli o średnicach obr ęczy 
15 – 28” i rozstawach osi do 15,24 m, 

- powtarzalno ścią i du żą dokładno ścią pomiarów, 
- znakomitym oprogramowaniem ProAlign ® pracuj ącym w środowisku LINUX, 
- uniwersalno ścią – posiadaj ącym mo żliwo ść dopasowania do potrzeb u żytkownika, zarówno je śli 

chodzi o opcje głowic, specjalnych przyrz ądów, jak i oprogramowania, tzn. konfiguracja progra mu 
zgodnie potrzebami klienta (np. wybór j ęzyka programu i wydruku, wybór diagramów, czy krokó w 
pomiarowych, sposobu transmisji danych do innych ur ządzeń i komputerów itd.). 

 
Jednostki WA mog ą być wyposa żone w dwa rodzaje programu (opartego na systemie Wi ndows): 
WinAlign ®, przeznaczony do pomiaru geometrii i ustawienia kó ł pojazdów osobowych i dostawczych oraz 
WinAlign ® HD, przeznaczony do pomiaru geometrii i ustawienia  kół pojazdów o dmc pow. 3,5t, czyli 
ciężarowych, autobusów, naczep itd. Cz ęścią składow ą programu jest baza danych zawieraj ąca oprócz 
danych regulacyjnych wszelkie informacje istotne dl a poprawnego wykonywania diagnostyki. S ą to: 

� informacje o procedurach przygotowania pojazdu do p omiaru wła ściwych dla danego producenta 
równie ż w formie zdj ęć cyfrowych lub sekwencji wideo (3000 zdj ęć i plików filmowych), 

� informacje o konieczno ści stosowania oprzyrz ądowania wła ściwego dla danego producenta, 
� informacje o ilo ści regulowanych parametrów w danym poje ździe, 
� informacje o narz ędziach przydatnych do przeprowadzenia ewentualnej r egulacji. 

 
System HUNTER PA 130 z głowicami DSP 506 T posiada certyfikat zgodno ści TDT 
nr 6 43 031 2008 pozwalaj ący na stosowanie urz ądzenia w urz ędowych stacjach kontroli 
pojazdów. 


