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Wielu właścicieli warsztatów zadaje sobie pytanie: czy 
lepiej jest pozyskiwać nowych klientów, czy zachowy-
wać dotychczasowych, jakby od wyboru spośród tych 
odpowiedzi zależało „być albo nie być” usługowej firmy

Rys. 2. Pomiar trwa niecałą minutę. 
Jeśli wszystkie parametry są zgodne  
z danymi producenta pojazdu, klient 
ma powód do satysfakcji i uznanie 
dla warsztatu 

Rys. 1. Wydruk z szybkiego pomiaru 
geometrii ustawienia kół. Widać war-
tości pomiarowe odniesione do pól 
tolerancji fabrycznych oraz zalecenia 
co do dalszego postępowania i kon-
sekwencje ich zaniechania
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Rys. 4a. Koło po pierwotnym pomiarze (przed 
założeniem ciężarków korekcyjnych).War-
tość niejednorodności siły promieniowej 
(1. harmonicznej) kompletnego koła wynosi 
20 N. Nie ma konieczności analizy, ponieważ 
zmierzona wartość to ok. ¼ limitu dla opo-
ny pojazdu osobowego

Rys. 4b. Koło po wyważeniu. Jak widać nie  
ma niejednorodności masy (poprzednio  
20 g), a niejednorodność siły promieniowej 
pozostała na poprzednim poziomie (20 N), 
bezpiecznym pod względem możliwości wy-
stępowania drgań

Rys. 3a (z lewej). Wydruk dla opony 
o przekroczonym limicie niejedno-
rodności sztywności promieniowej. 
Niewłaściwa wartość jest wynikiem 
wady produkcyjnej (w oponie nowej) 
lub efektem uszkodzenia podczas 
eksploatacji. Wydruk jest dostępny 
po kilkunastosekundowym pomiarze. 
Zmierzona wartość niejednorodności 
siły promieniowej (1. harmoniczna)   
15 kG (≈150 N) odnosi się do komplet-
nego koła. Dla samej opony jest ona 
zwykle wyższa

Rys. 3b (z prawej). Wydruk analizy wy-
konany po szczegółowym pomiarze.  
Po przekroczeniu limitów widoczny 
jest też diagram i rokowania dla opty-
malizacji. W tym przypadku negatywne 
– opona jest uszkodzona. Zmierzona 
wartość niejednorodności siły promie-
niowej (1. harmoniczna) 17,5 kG (≈175 N)  
odnosi się do opony i przekracza 
ponad dwukrotnie granicę wyzna-
czoną przez niektórych producentów 
pojazdów
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