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HUNTER WA 400 z głowicami DSP 700 
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System wykorzystuje głowice pomiarowe aktywne serii  DSP (Digital Signal Processor). Zawieraj ą one 
elementy pomiarowe w postaci przetworników elektron icznych nowej generacji (pochylenia koła) oraz 
optycznych wraz z liniowymi kamerami  o du żej rozdzielczo ści. Charakteryzuj ą się nast ępującymi 
walorami eksploatacyjnymi: 

� nowy typ kamer w technologii CMOS Linear o bardzo w ysokiej 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 (MicroElectronicMec hanicalTechnology);  

� istnieje mo żliwo ść wyboru jednej z trzech metod kompensacji bicia obr ęczy: 
– z przetaczaniem bez podnoszenia kół na krótkiej dro dze (analogicznie jak w systemach 3D), 
– z uchwytami specjalnymi, 
– z unoszeniem kół, tzw. 3-punktowej; 

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

� 64-kanałowa komunikacja radiowa zapewnia 100% skute czno ść, każda z głowic mo że pracowa ć 
w charakterze „serwera radiowego” grupuj ąc sygnały pozostałych i wysyłaj ąc je w  wspólnym pakiecie 
do jednostki centralnej, transmisja jest błyskawicz na, zasięg wynosi 30 m; 

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

� mocowanie elementów pomiarowych do przestrzennej ko nstrukcji magnezowej zabezpiecza je przed 
uszkodzeniami przy upadku głowic, wykonane z tego s amego materiału ramion zbie żności  znacznie 
obni ża wagę głowic; 

� nowy typ akumulatora z sygnalizacj ą optyczn ą stanu naładowania zapewnia komfortowe jego 
wykorzystanie, głowice wyposa żono w system podtrzymania napi ęcia w przypadku konieczno ści 
wymiany akumulatora w trakcie pracy, akumulatory wy trzymuj 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 żone w system kontroli poziomowania. 
 
 
 
Jednostki WA wyposa żone są w program WinAlign ® (oparty na systemie Windows), przeznaczony do 
pomiaru geometrii i ustawienia kół pojazdów osobowy ch i dostawczych. 

Częścią składow ą programu jest baza danych zawieraj ąca oprócz danych regulacyjnych wszelkie 
informacje istotne dla poprawnego wykonywania diagn ostyki. 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. 
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Przy uchwycie zewn ętrznym zasi ęg uchwytu wynosi 10-24,5” dla samochodów o dmc do 3 ,5 t. Umo żliwia 
to u żywanie ich do samochodów osobowych, terenowych oraz  ciężkich dostawczych. Dodatkowo do 
uchwytów samocentruj ących mo żna zastosowa ć uchwyty szybkomocuj ące (widoczne na rysunkach po 
prawej stronie). 
 
Głowice DSP 700 wyst ępują w dwóch odmianach: 

 

DSP 706 DSP 708 

 
 
Jednostki obsługuj ące WA430 i WA440 

 
 
Konsola WA440 

Duży wózek opcjonalnie 
z 19” monitorem LCD. 

Przybli żone wymiary: 
H - 1715 mm 
W - 914 mm 
D - 762 mm 

 
 
Konsola WA430 

Wózek kompaktowy opcjonalnie 
z 19” monitorem LCD. 

Przybli żone wymiary: 
H - 1651 mm 
W - 584 mm 
D - 584 mm

  
 
 
 

 


