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Urządzenie 3D do
geometrii kół
PRECYZJA . - Urządzenie 3D do geometrii kół 3D
PROGEO 3D MOBILE, zaciski: 10-25, stanowisko
diagnostyczne: kanał, wersja bez windy

* Zdjęcia pełnią rolę poglądową

Cena katalogowa:
41 554.41 PLN netto

Informacje o towarze:
GRUPA:

Samochody osobowe

Producent:

PRECYZJA .

Indeks:

PROGEO-3D-MO

Pliki do pobrania:
●

Progeo3D do kontroli geometrii ustawienia kół.pdf

Dodatkowe informacje katalogowe:
Zwiń
Model: PROGEO 3D MOBILE
Obsługiwane pojazdy: samochody osobowe
Zaciski: 10-25
Nazwa: Urządzenie 3D do geometrii kół
Typ urządzenia: 3D
Stanowisko diagnostyczne: kanał

W magazynie:0szt.

Progeo 3D jest polsko-włoskim przyrządem do kontroli geometrii ustawienia kół. Urządzenie
produkowane jest w kooperacji z renonowaną włoską firmą Corghi i służy do pomiarów samochodów
posiadających obręcze w zakresie średnic 10 ÷ 25 (w zależności od stosowanych zacisków). Przyrząd
ten wyposażony jest w dwie kamery IR oraz cztery pasywne ekrany pomiarowe, które w
przeciwieństwie do tradycyjnych zespołów pomiarowych z kamerami CCD lub czujnikami
rezystancyjnymi nie posiadają żadnych elektronicznych komponentów. Ekrany te wykonane są ze
specjalnych tworzyw kompozytowych i dzięki temu zajmują mało miejsca, odznaczają się bardzo
małym ciężarem oraz odpornością na uderzenia, co gwarantuje niezawodność w użyciu i komfortową
obsługę nawet w najbardziej wymagających warunkach pracy. Kąty są mierzone przy pomocy kamer
umieszczonych poza obszarem roboczym operatora, co czyni cały system bardziej niezawodnym.
Progeo 3D Mobile - Belka pomiarowa z kolumną zintegrowana z wózkiem jednostki centralnej,
możliwość pracy na kilku stanowiskach pomiarowych Wersja bez windy.
(belka pomiarowa z kolumną zainstalowaną na wózku, z możliwością pracy na kilku stanowiskach
pomiarowych)
Wyposażenie: ruchomy lub stały system kamer.
Zestaw komputerowy firmy DELL – komputer, klawiatura, monitor 22”, mysz komputerowa,
system operacyjny WIN 7. Drukarka,
4 ekrany pasywne,
oprogramowanie użytkowe z bazą danych fabrycznych CORGHI + klucz sprzętowy,
4 zaciski mocujące 10”-25”,
2 obrotnice mechaniczne – powiększonewzmocnione o średnicy talerza 366 mm,
rozpórka hamulca,
blokada kierownicy
DTR. CERTYFIKAT ITS
DANE TECHNICZNE
Zakres mierzonych średnic obręczy kół10 - 25
Zakres rozstawu kół1100-1800 mm
Zakres rozstawu osi1800-4700 mm
Dopuszczalny nacisk na jedną obrotnicę12 kN (~1200kG)
Przesuw tarczy względem podstawy obrotnicy100 mm
ZAKRESY POMIAROWE
Oś przednia:
Zbieżność połówkowa ±12°
Zbieżność całkowita±24°
Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy±30°
Pochylenie osi sworznia zwrotnicy±30°
Pochylenie±10°
Różnica kątów skrętu kół ±24°
Oś tylna:
Zbieżność połówkowa ±12°
Zbieżność całkowita±24°
Pochylenie±10°

Zalecane towary:
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