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Geometria kół HUNTER WA 400 

z głowicami serii DSP 700T 
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� Ułatwia przetaczanie pojazdu 
w celu kompensacji  

� Zasilany bateryjnie  
� Blokowanie skuteczniejsze 

niż klinami 

Elektryczny pchacz pojazdu 

Kompensacja z przetaczaniem  

� Nie wymaga podnoszenia  
� Kompensacja wszystkich głowic 

jednocze śnie 
� Przetaczanie na krótkim dystansie  

Do trzech osi jednocze śnie 

� Głowice zakładane na 2 lub 3 
osie jednocze śnie 

� Wszystkie pomiary na jednym 
ekranie, w jednym przebiegu 

� Diagnoza stanu opony 
� Szybsza praca dzi ęki minimalnej 

liczbie ruchów głowicy 

Samocentruj ące uchwyty 

� Uniwersalne zastosowanie – 
w tym ci ężarówki i autobusy 
z niskimi spojlerami 

� Obsługuj ą koła 
w zakresie 15-28” 

Regulacja naczep 

� Razem z ciągnikiem  
� Bez ciągnika (za pomoc ą 

specjalnego wieszaka) 
� Rozstaw osi do 15,24 m 

� Technologia bezprzewodowa  
� Zasilanie bateryjne 

Praca bezprzewodowa 

Głowice pomiarowe DSP 700T  

� Minimalna liczba 
komponentów elektronicznych 
zwiększa niezawodno ść 

� Lekka konstrukcja 
� Obszary nara żone 

na uderzenia zabezpieczone 
są gumowymi osłonami 

� Automatycznie blokowane 
i zwalniane obrotnice 

� Wbudowane belki wyrównuj ące 
podczas przetaczania 

Komunikacja mi ędzy elementami  
systemu pomiarowego (FIA) 
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� Ustaw pojazd na stanowisku. 
� Wybierz typ pojazdu. 
� Zamontuj 6 głowic. 
� Przetocz pojazd do przodu w celu wykonania 

kompensacji. 
� Zmierz kąt WOZ. 
� Wydrukuj wyniki pomiaru. 

 

Liczba kroków 
podczas pomiaru  

Dodatkowy czas 
wymagany przed 
regulacj ą 

Liczba ruchów 
głowicy 

Liczba osi 
podnoszonych do 
kompensacji obr ęczy 

1. Ustaw pojazd na stanowisku. 
2. Wczytaj typ pojazdu. 
3. Zamontuj 6 głowic. 
4. Przetocz pojazd do przodu w celu wykonania kompensacji. 
5. Wydrukuj wyniki pomiaru. 
6. Sprzedaj usługę regulacji geometrii kół. 

� Wykonaj pomiary trzech osi. 
� Oś przednia - zbieżność i kąty PK. 
� Oś tylna - kąt znoszenia i kąt osi podwójnych. 

� Ustaw pojazd na stanowisku. 
� Wybierz typ pojazdu. 
� Unieś przednią oś pojazdu. 
� Zamontuj głowice, wykonaj kompensację 

każdej głowicy i usuń blokady obrotnic i płyt 
przesuwnych. 

� Opuść tylną oś pojazdu. 
� Zmierz kąt WOZ. 
� Unieś środkową oś pojazdu. 
� Przenieś głowice z przedniej osi do środkowej. 
� Wykonaj kompensację każdej głowicy. 
� Opuść środkową oś pojazdu. 
� Wydrukuj wyniki pomiaru. 
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Regulacja osi tylnej 

Redukuje o połow ę czas ustawienia tylnej osi.  

WinAlign ®HD – intuicyjne oprogramowanie

Ponad 60 konfiguracji osi 
WinAlign ® HD obsługuje ponad 60 typów pojazdów 
ciężarowych, naczep i autobusów, jak równie ż 
pojazdów osobowych i dostawczych. 

ExpressAlign® 

Procedura porz ądkuj ąca czynno ści w trakcie 
regulacji k ątów, pomijaj ąca warto ści znajduj ące si ę 
w granicach tolerancji organizuje prac ę 
z uwzgl ędnieniem wszelkich wymogów 
technologicznych. 

WinToe®  

Regulacja zbie żności osi przedniej bazuj ąca 
na nieblokowaniu koła kierownicy, gwarantu-
jąca jej wła ściwe ustawienie. 

Program WinAlign ® HD maksymalizuje wydajno ść i zysk ze stanowiska:  

� Obszerna baza danych regulacyjnych pojazdów, 

� Procedury indwywidualnie dobrane dla danego modelu p ojazdu 
prowadz ące technika krok po kroku, 

� Opatentowane narz ędzia pozwalaj ące wykona ć prac ę właściwie 
za pierwszym razem. 
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Automatic Bushing Calculator® 

Kalkulator mimo środów - w yznacza prawidłowy 
rozmiar i poło żenie tulei (jak równie ż brak 
konieczno ści jej monta żu). 
Funkcja jest prze znaczona do obsługi pojazdów 
Ford F-150 – F-450 . 

Filmy instrukta żowe 

Wzbogacaj ą wiedz ę i umiej ętno ści technika. 

Pomiar k ąta odchylenia osi 
Pomiar k ąta odchylenia  osi w celu regulacji 
toru jazdy, je śli to konieczne. 

 

WinAlign ®HD – cd.

Wydruki 
Wyniki pomiaró w pierwotnych i ko ńcowych s ą 
drukowane w kolorze  

Pozostałe opcje – przeznaczone do pomiarów pojazdów dostawczych  

� CAMM® – procedura regulacji k ąta PK i WO Z wyliczaj ąca optymalne poło żenie regulowanego 
sworznia lub grubo ść instalowanej podkładki,  

� Shim Select ® II – regulacja k ąta PK i zbie żności osi tylnej z wykorzystaniem specjalnych podkłade k, 

� Tools and Kits  – baza danych narz ędzi i zestawów narz ędziowych, 

� Work Management – baza danych dla menad żera serwisu (wydajno ść na diagnost ę, itp.), 

� Filmy i zdj ęcia instrukta żowe, wykazy narz ędzi . 
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 Wyposa żenie opcjonalne: 
 

Pchacz pojazdu 
(zasilanie bateryjne) 

20-2855-1 

naposadzkowe 

20-2876-1 

Obrotnice PowerSlide 
(przyspieszające regulację geometrii pojazdów o dmc 

powyżej 3,5 t; automatycznie blokowane) 

20-2875-1 

dźwignikowe 

20-2882-1 

Bezprzewodowy wyświetlacz 
z funkcją zdalnego sterowania 

221-738-1 

Wieszak głowic 
do pomiaru naczep 

Stojak do głowic DSP 700T 

20-2886-1 

na słupie 

20-2850-1 

na wózku 

175-284-1 

Uchwyty głowic DSP 
do mocowania 

na piaście koła (2 szt.) 

� Liczba osi obsługiwanych jednocze śnie: 

2 (DSP 740T)  lub 3 (DSP760T) 

� Bardzo szybka komunikacja bezprzewodowa (live) 

� Pro-Comp®  - ciągła kompensacja (w czasie rzeczywistym) 

� Kompensacja z przetaczaniem 

� Level Reminder®  - ostrze żenie o niewypoziomowaniu głowicy 

� Mechanizm blokowania głowic 

� Pamięć przerwanych pomiarów 

� Lekka i wytrzymała konstrukcja 

GGłłoowwiiccee  DDSSPP770000TT  ––  wwłłaassnnoośśccii ::   

DSP740T DSP760T 


