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HUNTER WA 400 z kamerami HS Elite™ s ą to komputerowe systemy kontroli i regulacji geomet rii 

ustawienia kół jezdnych i osi pojazdów samochodowyc h, łączące uniwersalno ść zastosowania 
z najnowszymi osi ągnięciami techniki komputerowej i pomiarowej. Zasrosowa no w nich kamery 
HawkEye™ wyposa żone w matryce CMOS o bardzo wysokiej czuło ści i rozdzielczo ści (5 Mpx). 
 

 Jednostki WA 400 

 

 

Tarcze Elite 

 

Tarcze pomiarowe serii Elite: 
• 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, 
• zajmuj ą niewiele miejsca, 
• są lekkie i odporne na uszkodzenia, 
• są całkowicie bezpieczne dla felg (wykonane z tworzyw a). 

W zestawie: 

• 4 tarcze, 
• 4 uchwyty szybkomocuj ące, uniwersalne. 

Jednostka steruj ąca WA 400 składa si ę z: 
• komputera steruj ącego PC wraz z klawiatur ą PC wyposa żoną 

w osłon ę przeciwpyłow ą oraz mysz ą przemysłow ą, 
• WINDOWS PL, 
• dotykowego monitora, 
• drukarki, 
• programu u żytkowego WINALIGN (do samochodów o dmc do 

3,5 t) z danymi pojazdów, ilustracjami i proceduram i 
pomiarowymi w wersji polskoj ęzycznej, animacjami 
przykładowych ustawie ń pojazdów (ok. 400 filmów, 5000 
zdjęć), 

• blokady pedału hamulca i blokady kierownicy, 
• czytnika szybkiego odczytywania danych pojazdu. 

Wyst ępuje w trzech wersjach: 
1. rozbudowany wózek (z szafk ą na komputer, wydzielonym, 

zamykanym miejscem na drukark ę szufladami na 
podr ęczne narz ędzia), 

2. wózek na komputer i drukark ę, 
3. wisz ąca szafka na komputer i drukark ę. 



WIMAD Wyposa żanie serwisów samochodowych  KATALOG  
 

 HUNTER Engineering Company 

 

WWW.WIMAD.COM.PL TEL./FAX: 71 346 66 26 
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji 
produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności. 

Kamery HawkEye™ stosowane z WA 400 

Wersja z kamerami HawkEye™ zamontowanymi na 
słupie – wysoko ść kamer stała. 

Wersja z kamerami HawkEye™ zamontowanymi na 
słupie – wysoko ść kamer automatycznie 
regulowana w trakcie pomiaru do pozycji d źwignika. 

Wersja z kamerami HawkEye™ zamontowanymi na 
ścianie czołowej przed stanowiskiem – wysoko ść 
kamer stała. 

Wersja mobilna z kamerami HawkEye™ 
zamontowanymi na konsoli – wysoko ść kamer 
zmienna. 

Wersja z kamerami HawkEye™ zamontowanymi na 
słupie – wysoko ść kamer zmienna, regulowana 
manualnie. 

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