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Geometria kół - WinAlign  
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HUNTER WA 430 HE421 ELITE™  
 

Najnowszy produkt firmy HUNTER ENGINEERING oparty na komputerze PC, realizuj ący 
pomiar trójwymiarow ą optyczn ą technik ą z wykorzystaniem czterech cyfrowych kamer wideo 
nowej generacji z matryc ą o rozdzielczo ści 5 Mpx. 

Jak w poprzednich wersjach elementy 
pomiarowe s ą usytuowane poza pojazdem 
gwarantuj ąc wysok ą stabilno ść pracy. Głowice 
pomiarowe nowej konstrukcji o zredukowanych 
rozmiarach, mocowane s ą z wykorzystaniem 
mechanizmu Quick Grip® na oponie pojazdu. 
Gwarantuje to swobod ę użytkowania 
niezale żnie od typu obr ęczy i rozmiaru koła, 
zabezpiecza te ż obr ęcz przed mechanicznymi 
uszkodzeniami.  

Rozszerzeniu uległa procedura kompensacji 
koła (pomiar bicia obr ęczy) – oprócz 
dotychczas obecnego przetaczania tył-przód 
w poje ździe stoj ącym na kołach i obrotu koła 
w uniesionym poje ździe pojawiło si ę toczenie w 
przód, a wła ściwie wje żdżanie pojazdu na 
miejsce dokonania pomiaru. Skraca to o połow ę 
czas wymagany do zrealizowania tej procedury.  
 
 

System działa w trybie dynamicznym (ka żda 
zmiana poło żenia koła znajduje odzwierciedlenie 
na ekranie), korzysta z       technologii cyfrowej 
gwarantuj ącej powtarzalno ść i wiarygodno ść 
mierzonych parametrów w całym okresie 
eksploatacji urz ądzenia.  

Program roboczy zawiera procedury pomiarowe 
umo żliwiaj ące okre ślenie k ątów geometrycznych 
kół oraz przeprowadzenie rozbudowanych 
diagnostyk całego pojazdu uwzgl ędniaj ących m. 
in. wzajemne poło żenie bryły nadwozia wobec 
płaszczyzny wyznaczonej przez osie obrotu kół.  

Częścią składow ą oprogramowania jest baza 
danych regulacyjnych zawieraj ąca oprócz 
warto ści liczbowych informacje o miejscu 
i sposobie dokonania pomiaru i regulacji 
w postaci animacji, zdj ęć, filmów i rysunków. 
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Nowe głowice serii Elite™  cechuj ą się następującymi wła ściwo ściami: 

 

System CodeLink® - najnowsza opcja ustawiania geometrii pojazdu słu żąca do 
kalibracji czujnika skr ętu koła kierownicy. Bezpo średnio ł ączy system pomiarowy do 
geometrii z OBD-II (komputerem pokładowym pojazdu).   

Dla pojazdów niektórych marek mo żliwe jest te ż ustawianie: 
� czujnika poło żenia pedału hamulca,  
� modułu blokady hamulca,  
� czujnika k ąta momentu obrotowego wału kierownicy,  
� elektronicznego modułu kontroli stabilno ści,  
� czujnika poło żenia pedału gazu  
� czujnika pr ędkości k ątowej wału kierownicy. 

 

CodeLink®  jest prostym i niedrogim, zintegrowanym rozwi ązaniem, które: 

 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 (aż do 37”),  zajmuj ą niewiele miejsca,  są lekkie i odporne na uszkodzenia, 

 są całkowicie bezpieczne dla felg 
(wykonane z tworzywa), 

  mogą być zawieszone na wieszakach  
dźwignika w pobli żu kół pojazdu, dzi ęki 
czemu dost ęp i monta ż jest szybszy. 

 automatycznie identyfikuje dane pojazdu, 
 ogranicza kroki wykonywania pomiaru, 
 wyświetla instrukcje na monitorze konsoli, 
 automatycznie jest aktualizowany wraz 

z oprogramowaniem.  
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� Zablokuj koła klinami i unieś dźwignik. 
� Unieś przód i tył pojazdu. 
� Sprawdź ciśnienie w oponach i przywróć 

fabryczne ustawienia. 
� Zamontuj głowice, wykonaj kompensację 

każdej głowicy i usuń blokady obrotnic i płyt 
przesuwnych. 

� Opuść przód i tył pojazdu i zakołysz nim, 
� Zmierz kąt WOZ. 
� Wydrukuj wyniki pomiaru. 

 
10:00 

� Zablokuj koła klinami i unieś dźwignik. 

� Sprawdź ciśnienie w oponach i przywróć 
fabryczne ustawienia. 

� Zamontuj głowice. 

� Przetocz pojazd do tyłu, a następnie do 
przodu w celu skompensowania kół. 

� Usuń blokady obrotnic i płyt przesuwnych. 

� Zmierz kąt WOZ. 

� Wydrukuj wyniki pomiaru. 

4:00 

� Wprowadź pojazd na dźwignik i zatrzymaj 
przed obrotnicami. 

� Zablokuj koła klinami i unieś dźwignik. 

� Zamontuj głowice i ustaw ciśnienie 
w oponach. 

� Przetocz pojazd do przodu w celu 
skompensowania kół. 

� Zeskanuj numer VIN, aby odczytać dane 
pojazdu i zmierz kąt WOZ. 

� Wyniki pomiaru wydrukują się 
automatycznie. 

 
1:30 

Liczba okr ążeń 
wokół pojazdu 

Liczba podej ść 
do konsoli 

Liczba kroków 
podczas pomiaru 
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Przykładowe wersje urządzenia WA 400 z kamerami HawkEye™: 

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

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

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

HE421 Elite-ML3E – wersja z czterema kamerami 
HawkEye™ zamontowanymi na słupie – wysoko ść 
kamer zmienna, regulowana manualnie. 
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HE421 Elite-CM3E – wersja mobilna z czterema 
kamerami HawkEye™ zamontowanymi na konsoli 
kompaktowej – wysoko ść kamer zmienna. 

HE421 Elite-CM4E – wersja mobilna z czterema 
kamerami HawkEye™ zamontowanymi na du żej 
konsoli – wysoko ść kamer zmienna. 

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

HE421 Elite-DT3E – wersja z czterema kamerami 
HawkEye™ zamontowanymi na dwóch niskich 
słupach (obok kanału przegl ądowego) 
umo żliwiaj ąca przejazd pojazdów – wysoko ść 
kamer stała. 

\ 

Jednostki sterujące WA 400: 

Rozbudowany wózek (z szafk ą na 
komputer, wydzielonym zamykanym 
miejscem na drukark ę, szufladami na 
podr ęczne narz ędzia). 

Wózek na komputer 
i drukark ę. 

Wisząca szafka na komputer 
i drukark ę.
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FFIIAA usprawnia cały proces pomiaru. 
Komunikacja mi ędzy podzespołami 
systemu pomiarowego ogranicza  
czynno ści wykonywane r ęcznie przez 
technika, minimalizuj ąc chodzenie wokół 
pojazdu oraz podchodzenie do konsol.  
 

2. Konsola WinAlign® 

� Kontroluje pracę całego systemu. 

� Komunikuje się z dźwignikiem w celu 
ustawienia ciśnienia w oponach 
i automatycznie steruje obrotnicami 
i płytami przesuwnymi. 

� Prowadzi technika przez proces 
ustawiania geometrii pojazdu. 

4. Inflation Station 

� Automatycznie i jednocześnie reguluje 
ciśnienie we wszystkich kołach.  

� Zapisuje wartości początkowe i końcowe 
ciśnienia w kołach. 

� Samoczynnie zwija przewód pompujący koła. 

 

3. PowerSlide® 

� Automatycznie blokuje i odblokowuje 
obrotnice i płyty przesuwne 
w odpowiednim momencie. 

� Eliminuje trudności z ręcznym 
odblokowywaniem obrotnic i płyt 
przesuwnych 

1. Konsola dźwignika RX 

� Podczas unoszenia dźwignika 
automatyczne komunikuje kamery 
z głowicami. 

� Pozwala regulować ustawienia systemów 
PowerSlide ® i Inflation Station . 

� Posiada uchwyty do skanera kodów 
paskowych  i urządzenia CodeLink ®, 
przyspieszając obsługę systemu. 
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Dodatkowe elementy ułatwiające pomiary: 

Czytnik kodu paskowego z numerem pojazdu VIN 

Umożliwia szybki 
i bezbł ędny odczyt 
danych dotycz ących 
ustawie ń pojazdu na 
podstawie numeru VIN. 
 
 
 

Regulowane zaciski ramion 

Jeden zestaw 
regulowanych ramion 
zastępuje dotychczasowe 
zestawy z wieloma 
ramionami.  
 
 
 
 

Funkcja TouchRemote™ 

Pozwala obsługiwa ć program 
WinAlign® za pomoc ą telefonu iPhone, 
odtwarzacza MP3 iPod touch oraz 
tabletu iPad firmy Apple (standard dla 
konsol WA 400 z WinAlign® 12 oraz 
z darmowym programem iTunes). 

 

Kamery Drive-on 

Pozwalaj ą na 
szybkie 
i bezpieczne 
ustawienie 
pojazdu na 
dźwigniku 
przez jednego 
technika. 

Program WinAlign® umo żliwia obsług ę 
kamer drive-on za pomoc ą komunikatów na 
ekranie konsoli. 

Indywidualizowana nasada kolumny 

Umożliwia 
wyró żnianie 
stanowiska 
pomiarowego. 

 

 
 
Podświetlane logo Huntera umieszczone na 
szczycie słupa mo że być zastąpione logiem 
firmy lub warsztatu (dost ępna dla wi ększo ści 
konfiguracji kamer). 

 

Z przyjemnością informujemy 
Państwa, że komputerowy system 

kontroli i regulacji geometrii kół 
i osi pojazdów 

HUNTER WA 400 

z kamerami HS Elite został 
P RODUK T E M  ROK U 2011  

w kategorii 
Sprzęt i urządzenia warsztatowe. 

  


