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Wstęp

WSTĘP

Nowy system diagnostyczny HUNTER WA/HE ELITE® służy do kompleksowego badania układu jezdnego
samochodów i jest centralnym urządzeniem w nowoczesnym warsztacie samochodowym. Jednostka sterująca
HUNTER WA pobiera, koordynuje, przetwarza i pozwala zarządzać na różnych poziomach dostępu wieloma
urządzeniami diagnostycznymi. Są one skomunikowane ze sobą przy udziale oprogramowania WinAlign
pracującego w środowisku Windows. Dostęp do danych, urządzeń i rezultatów pomiarów zarówno w jednym
serwisie jak też w sieci możemy uzyskać dzięki internetowej, bezpłatnej bazie danych HunterNet™.
Ogólnie rzecz ujmując system diagnostyczny ma następujące zadania:



Identyfikacja pojazdu i diagnoza układów (kierowniczego, zawieszenia – szybki
pomiar geometrii kół, test akumulatora, skan kodów błędów OBD II, stan opon,
układu hamulcowego) w samochodach podczas procedury tzw. aktywnego przyjęcia
do serwisu. Trzeba podkreślić, że czas trwania w najbardziej rozbudowanych
systemach zawiera się w czasie od 1 do 5 minut i nie wymaga specjalnego
stanowiska;



Regulacja i pomiar geometrii ustawienia kół w samochodach osobowych,
dostawczych, SUV, z wykorzystaniem technologii (np. 3D), procedur opatentowanych
przez firmę HUNTER oraz fabrycznych lub niestandardowych regulatorów kątów;



Regulacja i pomiar geometrii ustawienia kół w samochodach ciężarowych,
autobusach, naczepach i przyczepach wykorzystująca technologię 6 cyfrowych,
bezprzewodowych głowic pomiarowych DSP. Procedury są szybkie dzięki
kompensacji głowic bez unoszenia osi i możliwe do wykonania dla pojazdów o dużej
liczbie osi (do 10). Jest to jedyne dostępne urządzenie wykorzystujące metodę
pomiaru pojazdów wieloosiowych względem osi geometrii (symetrii) podwozia
pojazdu lub względem osi symetrii jego ramy.



Pozyskiwanie danych regulacyjnych i pomocniczych, ich przetwarzanie oraz
gospodarka wynikami pomiarów udostępnionych w internecie związana z poziomem
uprawnień (klient-użytkownik pojazdu, pojedynczy warsztat, grupa warsztatów–sieć
organizacji skupiającej sieci warsztatów, np. sieci dealerskie ponadnarodowe, stacje
kontroli pojazdów).

MIN
MAX

Powyższe cztery obszary działań budują przestrzeń wspólną, dają użytkownikom do dyspozycji narzędzie na
takim poziomie, jakiego do tej pory nikt był w stanie osiągnąć. Posiadanie tego sprzętu daje ogromną
oszczędność czasu na każdym etapie procesu technologicznego, jest dużo tańsze niż suma pojedynczych
urządzeń wykonujących podobne zadania, pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia reklamacji ze strony
klienta, w efekcie buduje wzrost zaufania i jednocześnie liczby klientów w warsztacie wykorzystującym naszą
technologię.
WIMAD
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Elementy systemu HUNTER Quick Check™

KOLEJNOŚĆ WYKONANIA PROCEDUR W RAMACH POMIARU HUNTER QUICK CHECK™
1a
1 Test diagnostyczny OBD II - CodeLink®

1 Identyfikacja pojazdu
1.

2 Pomiar kształtu i głębokości bieżnika Quick Tread ™
2.

3 Regulacja ciśnienia w kołach / Instalacja tarcz pomiarowych / (Ręczny pomiar bieżnika opon*)
3.

*

Jeśli nie przeprowada się pomiaru przejazdowego Quick Tread™

4 Badanie stanu hamulców
4.

5.
5 Przetoczenie pojazdu do przodu – szybki pomiar geometrii kół i osi

6.
6 Badanie stanu akumulatora

7.

7 Rejestracja i przesyłka rezultatów pomiarów
7.

7

WIMAD
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Elementy systemu HUNTER Quick Check™

1. Tester diagnostyczny CodeLink®
Funkcje CodeLink®:


Automatyczne pobieranie numeru VIN
(dotyczy regionów, w których jest to wymóg homologacji),

Kontrola stanu silnika,
Pobieranie kodów usterek diagnostycznych,
Monitorowanie stanu emisji spalin,
Bezprzewodowa komunikacja z konsolą,
Wprowadzanie do systemu danych o przebiegu pojazdu
i ciśnienia w oponach,
 Kompatybilny ze wszystkimi pojazdami OBD-II






(rocznika 1996 lub nowszymi)

CodeLink® dla Quick Check™ poprzez bezpośrednie połączenie z portem OBD-II (komputera
pokładowego pojazdu) odczytuje informacje związane z emisją spalin oraz numerem identyfikacji
pojazdu (VIN).
CodeLink® dla urządzeń do regulacji geometrii – służy głównie do kalibracji czujnika kąta
skrętu kierownicy (SAS).
Dla pojazdów niektórych marek możliwe jest też ustawianie:
 czujnika momentu obrotowego wału kierownicy,
 czujnika prędkości kątowej wału kierownicy,
 czujnika położenia pedału hamulca,
 elektronicznego modułu kontroli stabilności ESP,
 modułu blokady hamulca,
 czujnika położenia pedału gazu.
czujnik kąta skrętu koła kierownicy
czujnik położenia pedału hamulca
moduł blokady hamulca
czujnik prędkości kątowej
wału kierownicy

czujnik prędkości koła
(4)

czujnik momentu obrotowego
wału kierownicy
elektroniczny moduł
kontroli stabilności ESP

wydruk dla technika

WIMAD

czujnik położenia pedału gazu

wydruk dla klienta
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2. Stacjonarny system pomiaru stanu bieżnika opony Quick Tread™
Metoda automatycznego pomiaru głębokości i kształtu bieżnika
każdej opony opony za pomocą przejazdowej jednostki
pomiarowej. Jednostka ta skanuje rowki bieżnika i wykonuje do
6 pomiarów każdej opony. Wyniki ukazywane są na ekranie oraz
na wydruku.

wersja naposadzkowa

wersja zagłębiana

Funkcje Quick Tread™:
 Rejestruje dokładne dane o stanie bieżnika:
 rozdzielczość 800x350 (280 000) punktów - w wycinku opony o długości 2" (ok. 5 cm),
 gęstość próbkowania generuje 3-wymiarowy obraz wycinka opony,
 Bezobsługowy pomiar zwiększa dokładność i szybkość oraz eliminuje błędy obsługi,
 Pomiary przetwarzane w locie i zapisywane w historii klienta.
 Czytelne i klarowne wydruki ułatwiają sprzedaż opon,
 Obsługiwane przez WinAlign®.

wydruk Quick Tread™


Metoda Quick Tread™ pozwala wyeliminować błędy spowodowane
czynnikami niezwiązanymi ze stanem bieżnika, takimi jak wskaźniki TWI
czy kamieniami wbitymi w rowki bieżnika.

WIMAD
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Elementy systemu HUNTER Quick Check™



Głębokość bieżnika ma zasadniczy wpływ na drogę zatrzymania pojazdu
zarówno na suchej, jak i na mokrej nawierzchni.

Droga hamowania na mokrej nawierzchni



Zależność głębokości bieżnika i prędkości pojazdu od przyczepności na mokrej nawierzchni.

Prędkość

0
km/h

75
km/h

100
km/h

bieżnik
7,9 mm

bieżnik
3,2 mm

bieżnik
1,6 mm

Nowe opony zostawiają
czysty odcisk bieżnika
zapewniającego
prawidłowe odprowadzanie
wody

Zauważalna różnica
w odcisku opony lekko
zużytej (o głębokości
bieżnika 3,2 mm)
względem nowej

Przy minimalnej głębokości
bieżnika odcisk jest ledwo
widoczny - odprowadzanie
wody będzie
niedostateczne

Kontakt każdej opony w
ruchu z podłożem jest
nieco mniejszy, lecz dla
opony z prawidłowym
bieżnikiem jest on nadal
właściwy

Opona nie nadąża
odprowadzać wody, więc
woda gromadzi się przed
oponą

Opona z poważnie zużytym
bieżnikiem ma bardzo mały
kontakt z podłożem
i gromadzi dużą ilość wody
przed oponą

Przy dużych prędkościach
nawet opony w bardzo
dobrym stanie nie potrafią
wystarczająco
odprowadzać wody.
Jedynie boki i tył opony
utrzymują kontakt
z podłożem

Środek opony nie ma w
ogóle kontaktu z
podłożem, pewien kontakt
mają jedynie boki opony.
Jazda jest wysoce
ryzykowna.

Przy dużych prędkościach
z opony ze zużytych
bieżnikiem woda nie może
być odprowadzana
należycie powodując
uniesienie pojazdu nad
powierzchnię drogi akwaplaning.

2a. Ręczny wskaźnik głębokości bieżnika opony
Ręczny wskaźnik głębokości bieżnika stanowi alternatywne
rozwiązanie dla stacjonarnego, przejazdowego systemu
pomiaru jakości bieżnika w przypadku ograniczeń miejsca
lub kosztów. Umożliwia 1- lub 3-punktowy pomiar.

wydruk przyrządu ręcznego

WIMAD
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3. Zintegrowany system pompowania kół
Zintegrowany system pompowania kół
(dostępne jedynie z linią diagnostyczną)

Funkcje systemu pompowania kół:
 Automatyczne reguluje ciśnienie we wszystkich czterech
kołach jednocześnie,
 Eliminuje powtórzenia procedury pompowania,
 Przewody zainstalowane w miejscu pompowania,
 Wartości poprawionych ciśnień - na wydruku.

4. Płytowy tester skuteczności hamulców
Tester skuteczności hamowania zapewnia w kilka sekund ocenę
hamowania pojazdu! Mierzy czas [s], opóźnienie [m/s2], siłę [N] oraz jej
rozkład układu hamulcowego i prezentuje wyniki na czytelnym wydruku.

wersja naposadzkowa przejezdna

wersja zagłębiana

wersja naposadzkowa nieprzejezdna

Cechy testera hamulców:





Szybka i precyzyjna metoda pomiaru pojazdu zachowującego się
podobnie jak na drodze,
Zintegrowany system pompowania opony,
Możliwy pomiar przy użyciu lokalnych standardów krajowych
(SKP) lub własnych specyfikacji,
Czytelne wydruki ułatwiające sprzedanie usługi.

wydruk dla technika

WIMAD

wydruk dla klienta
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5. System szybkiego pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdów
Jest to najszybszy sposób, aby zmierzyć kąty ustawienia, które
wpływają na żywotność opon. Badanie trwające mniej niż minutę
podaje wartości zbieżności całkowitej obu osi oraz kąty pochylenia
wszystkich kół. Nie blokuje stanowiska regulacyjnego. Wyniki
pomiaru dostępne są na czytelnym, kolorowym wydruku.
Diagnosta wykonuje tylko:
okrążenia wokół pojazdu
podejście do konsoli
kroków podczas pomiaru geometrii
Parametry mierzone przez Quick Check™:





Zbieżność całkowita przednia i tylna
Kąty pochylenia wszystkich kół
Diagnoza pokazująca sposób zużywania się opon przy
zmierzonych parametrach
Rozpoznawanie pojazdów wymagających resetowania
czujnika kąta skrętu (SAS)

1. Wprowadź pojazd na
stanowisko i zatrzymaj

2. Zamontuj głowice 3D
z uchwytami QuickGrip

3. Przetocz pojazd
do przodu o ok. 20cm

5. Zdemontuj głowice 3D
z uchwytami QuickGrip®

6. Pobierz wydruk, prześlij do klienta lub do
HunterNet™

wydruk dla technika

WIMAD

4. Zeskanuj numer VIN
pojazdu lub wprowadź
dane z klawiatury

Sprzedaj usługę regulacji geometrii
(jeśli konieczna)

wydruk dla klienta
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6. Tester sprawności akumulatora
Test sprawności akumulatora mierzy w ciągu 20 sekund zdolność
zasilania w prąd elektryczny. Test akumulatora wykorzystuje
opatentowaną
technologię
od
Midtronics,
lidera
branży
w dziedzinie zarządzania akumulatorem, w celu uzyskania
szybkiej, dokładnej oceny wydajności akumulatora.
Cechy testera akumulatora:









WIMAD

Prosta obsługa - wystarczy przypięcie miernika do akumulatora,
Wynik automatycznie przesyłany do konsoli,
Ocena akumulatora opiera się na porównaniu ze specyfikacją w bazie danych,
Tester zawsze podłączany jest w pobliżu silnika, nawet gdy akumulator znajduje się
w trudno dostępnym miejscu,
Używa sygnału niskoprądowego, aby uniknąć uszkodzenia wrażliwych elementów
elektronicznych,
Stosuje możliwie najmniej inwazyjną metodę - nie trzeba otwierać akumulatora,
Czytelne wydruki informują o możliwości awarii akumulatora.
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Wydruki
Wydruki sumaryczne dla technika
Rozbudowane wydruki zawierające wyniki i dane wspierające regulację:
 szczególowe wyniki pomiarów,
 kody i opisy prawne,
 balans hamulców,
 wskazanie konieczności zresetowania czujnika kąta skrętu kierownicy,
 pomiary pierwotne ciśnienia w kołach,
 szczegółowe dane o głębokości bieżnika.

Wydruki sumaryczne dla klienta
Uproszczone wydruki zawierające wyniki i dane wspierające regulację:
 jasne i czytelne wydruki podzielone na segmenty,
 zdjęcie pojazdu klienta,
 szczegóły inspekcji w punktach,
 dalsze sugestie oparte na wynikach.

Dostosowywanie postaci wydruków do potrzeb
Poszczególne
segmenty
wydruku
można
indywidualnie
zdefiniować zgodnie z potrzebą warsztatu i klienta:
 logo warsztatu, tekst reklamowy, kupon promocyjny itp.,
 dwie formy wydruków: uproszczoną i techniczną.
 format odpowiadający oczekiwaniom i potrzebom klienta:

wydruk 6-polowy

WIMAD

wydruk 5-polowy
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CZYNNIKI ZYSKU Z DIAGNOZY Z WYKORZYSTANIEM HUNTER QUICK CHECK™
PRZYKŁAD

*) stan pojazdu:






stan
stan
stan
stan
stan

geometrii
bieżników opon
hamulców
akumulatora
diagnostyki OBD

Samochody przyjeżdżające do serwisu
z różnymi usterkami

10

tyle pojazdów trafiło
do serwisu

Samochody sprawdzone
podczas przyjęcia do serwisu
HUNTER Quick Check™ (ok. 2 minuty)
Poinformowanie
klienta, że stan
jego pojazdu* jest
bez zarzutu

Rozmowa z klientem
nt. nieprawidłowego
stanu pojazdu*

5

w tylu pojazdach wykryto
nieprawidłowe
ustawienie geometrii kół

1

w tylu pojazdach wykryto
nieprawidłowe ustawienie
geometrii kół

Pomiar i ustawienie
geometrii kół

4

3

w tylu pojazdach
została
wyregulowana
geometria kół

Zysk z pomiaru i ustawienia
geometrii kół
G

Zysk
całkowity
warsztatu

WIMAD

w tylu pojazdach
geometria kół mieści się

w tolerancji

Naprawy zleconych usterek,
na które samochody przybyły do serwisu

tyle pojazdów przyjechało
w celu ustawienia
geometrii kół

tyle pojazdów zostało
przygotowanych do
przeprowadzenia regulacji
geometrii kół

4

2

3

4

tylu klientów
zrezygnowało z regulacji
geometrii kół

Naprawa usterek
powodujących nieprawidłowe
wyniki pomiaru
stanu pojazdu*

6

w tylu pojazdach nie
była przeprowadzana
regulacja geometrii kół

Zysk z napraw zleconych usterek
Zysk ze sprzedaży części wykorzystanych do naprawy zleconych usterek

ZN
ZC

Zysk z napraw usterek wynikających ze złej geometrii kół
Zysk ze sprzedaży części wykorzystanych do napraw usterek wynikających ze złej geometrii kół

GN
GC

Zysk całkowity warsztatu

=

G + Z N + Z C + GN + GC
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WQ360 + 4 kamery HE421Elite

CM

DU

DT

Wersja mobilna
Kamery zamontowane na słupie
Kamery zamontowane na ścianie czołowej
zamocowanym na kompaktowej konsoli
(lub nad bramą)
Wysokość kamer zmienna
regulowana manualnie

Komputer

Monitor

WIMAD

Kamery zamontowane
na dwóch niskich słupach
umożliwiających przejazd pojazdów

Wysokość kamer stała

procesor Intel Core i3
pamięć 4 GB DDR3 SDRAM
dysk twardy 250 GB SATA (lub większy)
24” (panoramiczny LCD)

Inne

 czytnik kodów kreskowych
 głowice w technologii 3D
 uchwyty QuickGrip™ (o zakresie do 37”)
 przenośne stojaki na głowice
 pomoc wideo

Dane
techniczne
pojazdów

 WebSpecs® (2-letnia darmowa aktualizacja)
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SYSTEMY POMIARU I REGULACJI USTAWIENIA GEOMETRII KÓŁ I OSI POJAZDÓW
O DMC DO 3,5 T
PORÓWNANIE

 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.









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.

 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.

Liczba okrążeń
wokół pojazdu

WIMAD

Liczba podejść
do konsoli
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Liczba kroków
podczas pomiaru

Elementy systemu HUNTER WA

KOMPUTEROWE SYSTEMY DO POMIARU

I REGULACJI GEOMETRII

USTAWIENIA KÓŁ I OSI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O DMC DO

3,5 T

HUNTER WA
HUNTER WA (system do obsługi pojazdów o dmc do 3,5 t) pracuje pod
kontrolą systemu operacyjnego Windows
oraz programu
użytkowego WinAlign® zawierającego:
 dane pojazdów,
 ilustracje i procedury pomiarowe w wersji polskojęzycznej,
 animacje przykładowych ustawień pojazdów (ok. 400 filmów, 5000 zdjęć).
Z jednostkami WA stosowane są:
̶ tarcze pomiarowe TD Elite® (typu 3E), WATD Elite® (typu 4E),
̶ kamery cyfrowe HawkEye HE421 Elite® - wyposażone w matryce
CMOS o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości (5 Mpx).

PASYWNE SKŁADNIKI SYSTEMU ZAKŁADANE NA KOŁA POJAZDÓW OSOBOWYCH

Tarcze TD Elite®

[3E] /

WATD Elite®

[4E]

Pasywne tarcze pomiarowe TD / WATD serii Elite® (do kamer HE421):






nie wymagają centrowania,
zapewniają szybką kompensację (przetaczanie pojazdu
tylkow jednym kierunku), pozwalające na skrócenie czasu pomiaru
do 1,5 min - QuickComp™,
posiadają szybkomocujące uchwyty – QuickGrip™ (zob. niżej),
są lekkie i odporne na uszkodzenia,
są całkowicie bezpieczne dla felg (wykonane z tworzywa),

w zestawie:




WATD

4 tarcze TD,
lub
2 tarcze TD oraz 2 tarcze WATD - o szerokim kącie obserwacji,
4 uchwyty szybkomocujące, uniwersalne QuickGrip™ (do 37”),
przedłużenia do głębokich obręczy.

Zalety uchwytów QuickGrip™








Szybkość mocowania,
Łatwość dostosowania do średnicy obręczy koła,
Brak kontaktu felgi z metalowowymi elementami uchwytu,
Brak elementów ruchomych,
Niska masa,
Odporność na udzkodzenia,
Bezobsługowość.

JEDNOSTKI CENTRALNE
Jednostka sterująca WA 360/370 zawiera:








komputer PC z systemem Windows PL,
osprzęt komputerowy:
 monitor,
 klawiatura PC,
 mysz,
 drukarka,
program użytkowy WinAlign® (do pojazdów o dmc do 3,5 t),
blokada pedału hamulca i blokada kierownicy,
wbudowane głośniki,
drzwiczki zamykane na klucz.

WA 360
WIMAD

Kompaktowa
Ekonomiczna



Certyfikat TDT
nr 43 122 2015

półka na drukarkę z metalowymi drzwiczkami


pilot i konsola zdalnego sterowania
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Elementy systemu HUNTER WA

STELAŻE DO KAMER
HE421 Elite-ML

HE421 Elite-LZ

HE421 Elite-FC

Kamery zamontowane
na ścianie czołowej
(lub na suficie)
przed stanowiskiem

Kamery zamontowane na słupie
Wysokość kamer zmienna
regulowana manualnie

HE421 Elite-WM

Wysokość kamer stała

regulowana elektromechanicznie

HE421 Elite-CM

HE421 Elite-FM

Wersja mobilna
Kamery zamontowane na słupie
zamocowanym na kompaktowej konsoli

HE421 Elite-DT

Kamery zamontowane na bramce
umożliwiającej przejazd pojazdów
o wysokości do 2,3 m

Kamery zamontowane
na dwóch niskich słupach
umożliwiających przejazd
pojazdów
Wysokość kamer stała

Wysokość kamer zmienna
regulowana manualnie

KAMERY CMOS

4 kamery CMOS HawkEye HE421 Elite®

WIMAD



wysoka rozdzielczość,



jedna kamera dla każdego koła,



bardzo dokładny pomiar,



kompensacja z pojedynczym przetaczaniem - do przodu.
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Elementy systemu HUNTER WA

®

- funkcje i charakterystyka

ExpressAlign®

Control Arm Movement Monitor® (CAMM)

Porządkowanie czynności w trakcie regulacji kątów, pomijając
wartości znajdujące się w granicach tolerancji
z uwzględnieniem wszelkich wymogów technologicznych.

Regulacja kąta PK oraz kąta WOZ przy pomocy mimośrodów
lub podłużnych otworów regulacyjnych na wahaczu
poprzecznym.

WinToe®

Shim-Select® II

Regulacja zbieżności przedniej i wyśrodkowanie koła
kierowniczego bez konieczności jego blokowania.

Określanie modelu, rozmiaru oraz położenia podkładki
regulacyjnej wymaganej do prawidłowej regulacji kąta PK
i zbieżności tylnych kół (porównując aktualne pomiary z danymi
producenta pojazdu).

Narzędzia i zestawy

Graficzna lista wszystkich narzędzi i zestawów korekcyjnych
niezbędnych do przeprowadzenia regulacji pojazdu.

Regulacja Wheel-Off

Regulacja kątów PK i WSZ przy zdemontowanych kołach
pojazdu.

Virtual View®

Przedstawienie w czasie rzeczywistym procedury regulacji
w postaci trójwymiarowej grafiki.

WIMAD

Automatic Bushing Calculator® (ABC)

Przeliczanie położenia i rozmiaru mimośrodów wymaganych do
prawidłowego ustawienia pojazdu.
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Elementy systemu HUNTER WA

Regulacje nadwozia

Suspension Body Dimension Audit (SBDA)

Symmetry Angle Measurements (SAM)

Pomiar i prezentacja wzajemnego położenia poziomego
i przestrzennego płaszczyzn: osi obrotu czterech kół i nadwozia.

Pomiar położenia osi w pojeździe prezentowany graficznie
z możliwością zamiany miary kątowej wyników na metryczną.

Regulacje specjalne

WinAlign® Tuner™

Pomiar i regulacja prześwitów

Umożliwia pomiary I korektę nastawów zawieszeń w pełnym
zakresie ich pracy.

Automatyczny pomiar prześwitu poziomego i pionowego
za pomocą dodatkowych tarcz mocowanych do krawędzi
nadwozia.

Multimedia

Inspekcja graficzna

Filmy WinAlign®

Ponad 400 filmów i animacji obejmujących wszystkie aspekty
regulacji geometrii kół. Funkcja ta pozwala na:
 lepszą edukację użytkowników,
 łatwiejsze rozwiązywanie problemów,
 rozszerzanie perspektyw serwisów,
 wzmacnianie kompetecji pracowników.

WIMAD

Ponad 5,000 zdjęć i rysunków w formacie 3D. Umożliwia:
 prezentację uszkodzonych elementów zawieszenia,
 wskazanie technikowi właściwych punktów inspecji,
 zwiększa możliwości serwisu i zysk firmy.
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Elementy systemu HUNTER WA

FIA usprawnia cały proces pomiaru.
Komunikacja
między
podzespołami
systemu
pomiarowego
ogranicza
czynności wykonywane ręcznie przez
technika, minimalizując chodzenie wokół
pojazdu oraz podchodzenie do konsol.
2. Konsola WinAlign®
 Kontroluje pracę całego systemu.

1. Konsola dźwignika RX

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

 Podczas unoszenia dźwignika
automatyczne komunikuje kamery
z głowicami.

 Prowadzi technika przez proces
ustawiania geometrii pojazdu.

 Pozwala sterować systemami
PowerSlide® i Inflation Station™.
 Posiada uchwyty do skanera kodów
paskowych i urządzenia CodeLink®,
przyspieszając obsługę systemu.

3. PowerSlide®
 Automatycznie blokuje i odblokowuje
obrotnice i płyty przesuwne
w odpowiednim momencie.
 Eliminuje trudności z ręcznym
odblokowywaniem obrotnic i płyt
przesuwnych

4. Inflation Station™
 Automatycznie i jednocześnie reguluje
ciśnienie we wszystkich kołach.
 Zapisuje wartości początkowe i końcowe
ciśnienia w kołach.
 Samoczynnie zwija przewód pompujący koła.

5. RaceTrack
 Automatycznie pozycjonuje wspornik
z kamerami w zależności od położenia
platrorm dźwignika.

WIMAD
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Elementy systemu HUNTER WT

SYSTEMY POMIARU I REGULACJI USTAWIENIA GEOMETRII KÓŁ I OSI POJAZDÓW
O DMC POWYŻEJ 3,5 T
PORÓWNANIE






Liczba osi
podnoszonych do
kompensacji obręczy









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.



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 ruchów
głowicy

Liczba kroków
podczas pomiaru












WIMAD

Dodatkowy czas
wymagany przed
regulacją

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

Ustaw pojazd na stanowisku.
Wczytaj typ pojazdu.
Zamontuj 6 głowic.
Przetocz pojazd do przodu w celu wykonania kompensacji.
Wydrukuj wyniki pomiaru.
Sprzedaj usługę regulacji geometrii kół.
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Elementy systemu HUNTER WT

PORÓWNANIE DOSTĘPNYCH METOD POMIARU GEOMETRII POJAZDÓW WIELOOSIOWYCH
System
konkurencyjny

HUNTER

Pomiar w odniesieniu
do osi symetrii
ramy

DSP 760T

4 kroki

Pomiar w odniesieniu
do osi symetrii
ramy

3 kroki

Pomiar w odniesieniu
do osi symetrii
podwozia

1 krok

WIMAD
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Elementy systemu HUNTER WT

KOMPUTEROWE SYSTEMY DO POMIARU

I REGULACJI GEOMETRII

USTAWIENIA KÓŁ I OSI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O DMC POW.

3,5 T

HUNTER WT
HUNTER WT (system do obsługi pojazdów o dmc pow. 3,5 t) pracują pod
kontrolą systemu operacyjnego Windows
oraz programu użytkowego
WinAlign®HD zawierającego:

dane pojazdów,

procedury indywidualnie dobrane dla danego modelu pojazdu
prowadzące technika krok po kroku,

opatentowane narzędzia pozwalające wykonać pracę właściwie
za pierwszym razem.

filmy i zdjęcia instruktażowe, wykazy narzędzi.
Z jednostkami WT stosowane są:
̶
głowice cyfrowe DSP.

AKTYWNE SKŁADNIKI SYSTEMU ZAKŁADANE NA KOŁA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

Cyfrowe głowice DSP 700T

DSP 740T

Cyfrowe, aktywne głowice bezprzewodowe przeznaczone do obsługi
wieloosiowych (do 10 osi) pojazdów o dmc pow. 3,5 t:

DSP 760T



jednoczesna obsługa dwóch (DSP 740T) lub trzech (DSP 760T) osi,



bardzo szybka komunikacja bezprzewodowa (live, 2,4 GHz),



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



kompensacja z przetaczaniem,



Level Reminder® - ostrzeżenie o niewypoziomowaniu głowicy,



mechanizm blokowania głowic,



pamięć przerwanych pomiarów,



lekka i wytrzymała konstrukcja.

JEDNOSTKI CENTRALNE
Jednostka sterująca WT 360 zawiera:








komputer PC z systemem Windows PL,
osprzęt komputerowy:
 monitor,
 klawiatura PC,
 mysz,
 drukarka,
program użytkowy WinAlign®HD (do pojazdów o dmc pow. 3,5 t),
blokada pedału hamulca i blokada kierownicy,
wbudowane głośniki,
drzwiczki zamykane na klucz.

WT 360
WIMAD

Kompaktowa
Ekonomiczna



półka na drukarkę z metalowymi drzwiczkami


pilot i konsola zdalnego sterowania
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Elementy systemu HUNTER WT

- funkcje i charakterystyka

ExpressAlign®

Pomiar kąta odchylenia osi

Porządkowanie czynności w trakcie regulacji kątów,
pomijając wartości znajdujące się w granicach tolerancji
z uwzględnieniem wszelkich wymogów technologicznych.

Pomiar kąta odchylenia osi w celu regulacji toru jazdy,
jeśli to konieczne.

WinToe®

Automatic Bushing Calculator® (ABC)

Regulacja zbieżności przedniej i wyśrodkowanie koła
kierowniczego bez konieczności jego blokowania.

Przeliczanie położenia i rozmiaru mimośrodów wymaganych
do prawidłowego ustawienia pojazdu.

Ponad 60 konfiguracji osi

Filmy instruktażowe

WinAlign®HD obsługuje ponad 60 typów pojazdów
ciężarowych, naczep i autobusów, jak również pojazdów
osobowych i dostawczych.

Wzbogacają wiedzę i umiejętności technika.

Regulacja osi tylnej

Wydruki

Redukuje o połowę czas ustawienia tylnej osi.

WIMAD

Wyniki pomiarów pierwotnych i końcowych są drukowane
w kolorze, można je przesłać bezpośrednio do klienta lub do
HunterNet™
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Internetowa baza danych HunterNet™

Baza danych on-line pojazdów i usług warsztatowych z bezpłatnym dostępem.
Szybki pomiar geometrii
Quick Check®

Pomiar i regulacja geometrii
WinAlign®

dla doradcy
Zarządzanie danymi:
 powiadamianie emailem
o potrzebnej usłudze
lub zakończonej pracy,
 przesyłanie wyników do
innych firm w celu
potwierdzenia gwarancji
lub roszczeń bezpieczeniowych,
 umożliwienie klientowi obejrzenie
wyników inspekcji i regulacji
on-line.
Szybki i wygodny dostęp do
obszernego zbioru danych
regulacyjnych pojazdu:

dla kierownictwa
dla klienta

Dostęp do wyników inspekcji i regulacji:

Kierownictwo warsztatu może
śledzić zestawienia, statystyki
oraz generować raporty.

 filmy wyjaśniające
niezbędne
czynności
regulacyjne,

 zamiana "poszukiwania
możliwości naprawy" na
"wykonanie polecenia naprawy",

 dane ustawień pierwotnych
i końcowych regulacji.
 wyniki procedury Quick Check™,
 rezultaty pomiarów,
 wyniki historyczne.

 analiza czynności regulacyjnych,

 analiza wyników pomiarów
Quick Check™ i awaryjności
poszczególnych rodzajów badań,
 przechowanie danych
refgulacyjnych tworzących
historię klienta,

 filmy, animacje i grafiki
informacyjne i instuktażowe,
 inspekcja graficzna,

 Tools and Kits - przegląd
niezbędnych narzędzi
i zestawów regulacyjnych,

 TPMSpecs - przegląd procedur
TPMS i instrukcji do wykonania
właściwych dla danego pojazdu,
®

 określenie typu regulacj:
 całkowite ustawienie geometrii,
 ustawienie z uwzględnieniem
toru jazdy,

 lista wszystkich typów regulacji
danego pojazdu wraz z niezbędnymi
narzędziami

 informacja wraz
z instukcją
o niezbędnym
zresetowaniu
elektronicznego
układu
kierowniczego,

WIMAD
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 dostęp do danych
z dowolnego
miejsca z dostępem
do internetu czytelnych również
na smartfonach
i tabletach,
 przedstawienie danych
dziennych, tygodniowych,
miesięcznych.

NOTATKI

WIMAD
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