TRUCK BUS AGRO

✔ Špičková technologie od nejlepších výrobců
✔ Spolehlivý servis v celé České republice
✔ Specializovaná školení pro servisy

2
Nejrychlejší kontrola geometrie nákladních vozidel a autobusů
HUNTER WinAlign HD

Měření geometrie
návěsů lze kontrolovat bez odpojení
návěsu.
Rolovací kompenzace
✔✔ Bez přizvednutí vozidla
✔✔ Kompenzace krátkým
popojetím

Měření tří náprav najednou
✔✔ Šest snímačů měří současně
✔✔ Okamžitě zobrazí úhly ovlivňující
opotřebení pneumatik

Bateriový vozík pro posun vozidla
✔✔ Snadno posune vozidlo pro
kompenzaci pojezdem

Varianty provedení

WA
DSP
760T

WA
DSP
740T

PA
DSP
740T

Měření tří náprav současně







Kompenzace všech snímačů

najednou popojetím





Bezkabelové propojení







Měření vozidel se dvěma
řiditelnými nápravami







Operační systém Windows







Operační systém Linux







DSP740T

DSP760T

RYCHLÁ KONTROLA GEOMETRIE

1. Najeďte vozidlem

2. Vyberte vozidlo v databázi

3. Namontujte snímače

4. Popojeďte vozidlem dopředu

5. Vezměte si výtisk

Automatický kalkulátor seřizovacích podložek

Výpočty seřízení zadní nápravy správné nastavení na první pokus

6. Nabídněte seřízení

SEŘÍZENÍ GEOMETRIE POMOCÍ WinAlign HD

ExpressAlign - postup seřízení
podle konkrétního typu vozidla

Více než 60 konfigurací náprav

WinToe - postup seřízení sbíhavosti
bez fixace volantu

Zobrazení úhlu rámu vůči ose
vozidla
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Mobilní, počítačem řízené, kamerové měření geometrie

HAWEKA AXIS4000
✔✔ Měření v jízdním stavu, bez nutnosti nadzvedávání náprav
✔✔ Rychlé změření celkové sbíhavosti, sbíhavosti
jednotlivých kol, jízdní osy vozidla, záklonu,
odklonu, příklonu, maximálního rejdu,
rozdílu rejdových úhlů, vyosení náprav
✔✔ Jednoduchá montáž na ocelové ráfky
díky magnetickým držákům
✔✔ Rádiový přenos naměřených hodnot přímo do protokolu

Camera Adjustment System SAD4000

2 Product Description
Camera Adjustment System SAD4000
Item No. 924 000 014

HAW 924000010

i

Product-Info

The problem of vibration

Modern tractors with larger tyres can vibrate and begin to "bob" very rapidly at higher speed. The
vibrations can be large enough to interrupt contact between the road surface and the tyre, at which
point the vehicle is out of control.
This dangerous situation can occur if, for example, the combination of tyre and rim is out-of-round.

Optical Adjustment System SAD500

2 Product Description

CMC4000

SAD4000
Find the root of the problem with the RPV1300

Optical Adjustment System SAD500 The sources of error on the wheel are analysed by the

Sada pro kalibraciItem
asistenčních
systémů
No. 922 000 013

Mobilní měření rámů

– rozšíření ke geometrii AXIS4000

Mobilní laserové měření geometrie pro traktory

Subject to technical modifications.
1st edition 06/2016
Images: HAWEKA AG / D-30938 Burgwedel
Reproduction in any form is not permitted.
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AXIS50LM

RPV1300 Runout Measurement Device and the best
position of the tyre on the rim is determined to optimise
runout of the wheel.

The latest laser technology is used to record the actual
runout on the rim
✔✔ and
Měřítyre.
sbíhavost, diferenční úhly natočení kol, odklon
The entire wheel isarotated
once and
thepro
specially
záklon svislého
čepu
řízenou nápravu
developed program is used to evaluate the recorded data.
✔ Měří
všechny
typy for
vozidel
dle specifikací
The wheel and✔
the
rim are
checked
optimum
runout atvýrobců
the same time.✔✔ Měří v jízdním stavu bez nutnosti zvedání náprav nebo popojíždění
Any potential out-of-round
can thenměřícího
be located
accurately
✔✔ Snadné nasazení
zařízení
magnety pro všechny typy kol
on the wheel. ✔✔ Změření během 10 minut

✔✔
Laser for the rim

SAD4000 Operating instructions

System with
3 measuring heads

Možnost výtisku výsledků
zákazníka z každého počítače
Laserměření
for thepro
tyre

RPV1300
SAD500

AXIS2000

Mobilní laserové měření geometrie
s digitálním zpracováním dat

Sada pro kalibraci asistenčních systémů

– rozšíření ke geometrii AXIS500,
AXIS2000
Subject to technical modifications.
SAD500 Modul
Modul I
4

i Prod

i Product-Info

1. version

Modul III

Figures: HAWEKA AG / D-30938 Burgwedel

The problem of vibration

The problem of vibration

922001018
Reproduction in any form is notHAW
permitted.

HAW 922001016
SAD500

Modul II

HAWEKA AG · Kokenhorststraße
4 · D-30938
Burgwedel
· Tel.
+49
5139
· Fax
+49 5139
8996-222
· info@haweka.com
with larger tyres can vibra
Modern tractors with
larger tyres
can vibrate
and
begin
to8996-0
"bob" very
rapidly
at higher
speed.· www.haweka.com
The Modern tractors

HAW 922001017

Mobilní laserové měření házivosti kol velkých rozměrů

vibrations can be large enough to interrupt contact between the road surface and the tyre, at which vibrations can be large enough to interrupt
point the vehicle is out of control.
point the vehicle is out of control.
This dangerous situation can occur if, for example, the combination of tyre and rim is out-of-round. This dangerous situation can occur if, for e

Házivost
kol způsobuje
odskakování
kol RPV1300
od vozovky, které zejména ve vyšších
Findrychlostech
the root of the problem
Find
the root
of the problem
with the

AXIS500

Mobilní laserové měření geometrie

způsobují ztrátu ovladatelnosti a snižují bezpečnost jízdy. Příčinou může být házivost na ráfku
The sources of error on the wheel are anal
nebo pneumatice.
RPV1300 Runout Measurement Device an
of the tyre on the rim is determined
Zařízení přesně měří laserem házivost ráfku a pneumatiky všech běžnýchposition
těžkých
kol , navrhne
runout of the wheel.
omezení
házivosti
zobrazením
nutného
pootočení
pneumatiky
na
ráfku,
které
potvrdí
kontrolThe latest laser technology is used to reco
The latest laser technology is used to record the actual
runout on the rim and tyre.
nímonměřením
přesně řeší případnou reklamaci.
runout
the rim andatyre.

The sources of error on the wheel are analysed by the
RPV1300 Runout Measurement Device and the best
position of the tyre on the rim is determined to optimise
runout of the wheel.

Sada pro kalibraci asistenčních systémů

The entire wheel is rotated once and the specially
developed program is used to evaluate the recorded data.
The wheel and the rim are checked for optimum runout at
the same time.
Any potential out-of-round can then be located accurately
on the wheel.

The entire wheel is rotated once and the sp
developed program is used to evaluate the
The wheel and the rim are checked for opt
the same time.
Any potential out-of-round can then be loca
on the wheel.
System with
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Laser for the rim

Laser for the tyre

3 measuring heads

Laser for the rim

Las
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Válcová zkušebna brzd
definující standardy
MAHA MBT Series
✔✔ Automatická kontrola rozběhu jako standard pro zamezení poškození pneumatik
✔✔ Automatický režim vypnutí válců po dosažení meze prokluzu se
stopem naměřených hodnot a opětovné spuštění válců
✔✔ Výjezdová automatická pomoc pro komfortní výjezd hnané nápravy z válců
✔✔ Elektronický teplotně kompenzovaný tenzometrický
systém pro vysoce přesné výsledky
✔✔ Vyvážené zkušební válce s kuličkovými ložisky zajišťují nejvyšší přesnost
a absolutní pohodlí při měření a zaručují dlouhou životnost celé zkušební stolice

Technické parametry:
nápravová nosnost
příkon motorů
zkušební rychlost
délka válců
průměr válců
osová vzdálenost válců
jištění
napájení
rozsah měření brzdných sil

13,0 / 15,0 / 18,0 t
2 x 9 / 2 x 11 kW
2.3 / 3,0 km/h
1000 / 1150 mm
202 / 265 mm
430 / 475 mm
50 / 63 A /C (pomalé)
3/N/PE 400 V 50 Hz
0-8 kN / 0-40 kN

LON ANALOG
Multi-analogový ukazatel se dvěma nebo čtyřmi budíky (průměr 350 mm).
Možnost zobrazení pro:
✔✔ Zkušebna brzd
✔✔ Indikátor sbíhavosti
✔✔ Zkušebna tlumičů
Diferenční displej (3místný + sloupec LED) pro vyhodnocení:
✔✔ Nesouměrnosti brzdných sil
✔✔ Nesouměrnosti utlumení nápravy
✔✔ Odchylky sbíhavosti

Intuitivně ovladatelný software EUROSYSTEM pro nejvyšší diagnostické nároky
✔✔ Ručičkový displej brzdných sil, ukazatel nesouměrnosti,
zobrazení zbrzdění, hmotnosti nebo ovládací síly
✔✔ Integrované vedení obsluhy se snadno
pochopitelnými pokyny pro uživatele

✔✔ Kontinuální a grafické znázornění naměřených hodnot v reálném čase
✔✔ Jednoduché připojení dalších diagnostických
zařízení do systému EUROSYSTEM
✔✔ Konfigurovatelný protokol se všemi výsledky měření a vyhodnocení
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Hydraulický detektor vůlí

MAHA LMS 20/2
✔✔ Dvě zkušební desky instalované na úrovni
podlahy, podélný a příčný pohyb
✔✔ Rychlá identifikace závad a opotřebení částí
řízení, ložisek, odpružení náprav a kol
✔✔ Rovnoměrný pohyb pomocí hydraulického pohonu
✔✔ Extrémně robustní konstrukce pro
minimální údržbu a dlouhou životnost
✔✔ Ruční bezdrátová lampa pro ovládání desek,
LED dioda s lupou pro vysokou svítivost

Technické parametry:
nápravové zatížení
dráha pohybu desky
rychlost pohybu desky
rozměr desky
tlačná síla desky
příkon
pracovní tlak
napájení
jištění
množství hydraulického oleje

MAHA POWERDYNO LPS 3000 LKW

20,0 t
104 mm
30 mm/s
740x740x10 mm
30 kN
2,5 kW
120 bar
3/N/PE 400 V 50 Hz
16 A/C (pomalé)
15

Válcová zkušebna výkonu

Vysoká flexibilita použití díky rozsáhlým provozním režimům pokrývá všechny
oblasti použití zkušebny:
✔✔ Měření výkonu staticky při konstantních otáčkách, rychlosti, tažné síle
✔✔ Měření výkonu dynamicky s regulovatelným zrychlením
✔✔ MAHA-měření ztrátového výkonu garantuje vysokou přesnost při měření
výkonu: vysoce přesné stanovení parazitických ztrát na zkušebně,
hnacím ústrojí vozidla a třecích a valivých ztrát pneumatik na válcích
✔✔ Test tachometr s až 10 volně volitelnými zkušebními body
✔✔ Měření výkonu 0 – 300 kW, volitelně 0 – 660 kW
✔✔ Max. rychlost 200 Km/h
✔✔ Max. tažná síla 15000 N

Technické parametry:
nápravové zatížení
rozchod kol
nejmenší průměr kol
průměr válců
max. zkušební rychlost
max. výkon na kole
max. výkon na kole volitelně
tažná síla max.
přesnost měření výkonu na kole
elektrické brzdy vířivými proudy
napájení
jištění

15,0 t
1000–2800 mm
400 mm
318 mm
200 km/h
300 kW
660 kW
15000 N
2%
max. 2 x 150 kW
3/N/PE 400 V 50 Hz
63 A/C (pomalé)
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Vyvažovačka kol s kontrolou vibračních sil
HUNTER GSP9600HD

ForceMatch vyvažování
✔✔ Přítlačný válec měří házivost a obvod kola

Laser pro nalepovací závaží
✔✔ Vyznačí obsluze přesné místo pro nalepení závaží

Ramena Dataset
✔✔ Podle volby umístění závaží automaticky
volí vyvažovací program
✔✔ Automaticky zadávají parametry kola

erHead TDC Clip-Weight Placement Laser System
™

Clip-Weight Placement

nted HammerHead™ TDC weight placement laser system
laser lines onto the inner and outer top-dead-center of
el to indicate the proper clip-weight positions. Even slight
ement of a wheel weight lead to an inferior and timeing balance with excessive checkspins.

Servo Stop
✔✔ Automaticky zastaví a zajistí kolo
v poloze pro umístění závaží

erforming ForceMatch match-mounting operations, the
Head system also indicates the assembly high spot.

mmerHead system increases accuracy, productivity and
ofitability, resulting in more single-spin balances and
ride quality.

mmerHead system is an optional feature of the GSP9600HD
be added by ordering part number 20-2288-1.

Incorrect
Angle errors from even slight misjudgment of
the TDC location lead to an inferior and timeconsuming balance with excessive checkspins.

SmartWeight
✔✔ Patentovaný program přináší lepší
a rychlejší vyvážení kola
✔✔ U více než 30% kol umožní vyvážení
pomocí jediného závaží

Volitelné příslušenství

Correct
Precision wheel weight placement is fast
and easy using the HammerHead TDC laser
as a guide.

Hammer Head - laser pro přesné
umístění naklepávacího závaží

Tiskárna

HU 20-2288-1

Police pro tiskárnu

DM PRINT_DJ_LIN
HU 20-2714-1

Upínací sada pro kola se středovým
otvorem 122 - 174 mm

HAW 150400091

Sada pro upínání kol 19,5“ / 22,5“

HAW 700400193

Sada pro upínání všech typů kol
užitkových vozidel

HAW 702400173
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Nejrychlejší montážní stroj pro kola do 24“
HUNTER TCX625

d TDC Clip-Weight Placement Laser System
™

erHead™ TDC weight placement laser system
nto the inner and outer top-dead-center of
the proper clip-weight positions. Even slight
heel weight lead to an inferior and timewith excessive checkspins.

Clip-Weight Placement

rceMatch match-mounting operations, the
m also indicates the assembly high spot.

stem increases accuracy, productivity and
sulting in more single-spin balances and

CELKEM

TCX625HD

stem is an optional
feature of UVOLNĚNÍ
the GSP9600HD
UPNUTÍ
PATKY
DEMONTÁŽ
ordering part0:18
number 20-2288-1.
0:22
0:13

Incorrect
MONTÁŽ

0:22

1:32

ODEPNUTÍ

0:17

o 17% rychlejší než
ostatní modely

Angle errors from even slight misjudgment of
the TDC location lead to an inferior and timeconsuming balance with excessive checkspins.

ForceMatch vyvažování a kontrola tvaru kola - konec vibrací
Před ForceMatch

Síly vznikající
GSP9600HD
ForceMatch Wheel Balancer
®

na kole 275/80 R24,5
při 100 km/h
The GSP9600HD Quickly Measures Runout With EVERY Balance!

The Hunter GSP9600HD wheel balancer uses loaded

HIGH
NEJVYŠŠÍ
BOD
SPOT
PNEUMATIKY
ON TIRE

The GSP9600HD computes the first-harmonic
eccentricity, providing a more accurate prediction of how
the wheel will roll. Non-contact devices only sample
a small area of the tire surface, which can produce
The fastest and most reliable method to measure runout
inconsistent
indicators is
measure
is with a loaded roller system, which provides contact
Precision
wheelresults.
weightDial
placement
fast only total
indicated
runout
(TIR)
not
the
first
harmonic.
across the footprint of a tire’s surface to detect if a tire and and easy using the HammerHead TDC laser
wheel assembly are out of round.
as a guide.
roller contact to measure runout (eccentricity) of a tire and
rim assembly and eliminate wheel-related vibration.

The GSP9600HD’s loaded roller provides the fastest and
most
accurate
runout measurement.
Diagnostická
vyvažovačka
využívá přítlačný válec pro změře-

ní ovality kola. Válec se odvaluje po celém obvodu kola, změří
ovalitu a ukáže, zda kolo může způsobovat vibrace vozidla.

r and shelf shown here.

Correct

Top-dead-center laser lines are projected onto
Po změření
kola stroj
sílu v první
harmonické,
the
rim flange
tospočítá
showvibrační
the proper
wheel
weight
obsluha pomocí
stroje označíhigh
místospot.
s nejvyšší hodnotou vibposition
or assembly
rační síly na pneumatice a zároveň místo s nejnižší hodnotou
ráfku.

Po ForceMatch
HIGH BOD
NEJVYŠŠÍ
SPOT
OPTIMALIZOVÁN
MINIMIZED

LOW
NEJNIŽŠÍ
SPOT
BOD
ON DISKU
RIM

Překrytím těchto označených bodů na montážním stroji se
eliminuje vibrační síla kompletu ráfek-pneumatika a tím se
redukuje zdroj vibrací za jízdy.

Diagnostická vyvažovačka lokalizuje místo způsobující kmitání kola za jízdy a zároveň změří průměr kola. Obsluha pak
může sladit kola pro dvojmontáže, čímž zamezí nerovnoměrnému opotřebení pneumatik a prodlouží jejich životnost.
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Automatický, super robustní montážní stroj pro kola
největších rozměrů a hmotností
CORGHI HD1800 HYDRUS

14“ - 60“
max. 3000kg

118“
3000mm

1800mm

✔✔ Hydraulický motor
s redukčním
převodem pro
zajištění točivého
momentu a 3 stupňů
rychlosti otáčení

✔✔ Systém START & STOP
Automatické vypínání
elektromotoru snižující
spotřebu elektrické energie
a hlučnost na pracovišti

✔✔ Elektrohydraulická
řídící jednotka
o výkonu 4,8 kW
umístěná mimo stroj
✔✔ Ergonomické ovládání
stroje na sloupku
s bezkabelovým
propojením s řídící
jednotkou

✔✔ Nezávislý pohyb nástroje
a upínacího ramene
umožňuje rychlé vzájemné
ustavení kola a nástroje

Robustní konstrukce všech částí stroje umožňuje přenos maximálních tlaků a pracovních sil
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Poloautomatický elektrohydraulický montážní stroj

Plně automatický elektrohydraulický montážní stroj
CORGHI HD 700

CORGHI HD 800A

✔✔ Pevné rameno s čelistmi
✔✔ Hydraulicky posuvné
rameno s nástroji
✔✔ Manuálně odklopné
rameno s nástroji
✔✔ Quick Fit otáčení nástrojů
✔✔ Ovládání na sloupku s kabelem
✔✔ Standardní výbava – montážní
páka 2x, fixační svěrka

✔✔ Hydr. posuv. rameno s čelistmi
✔✔ Hydraulicky posuvné
rameno s nástroji
✔✔ Hydraulicky odklopné
rameno s nástroji
✔✔ Hydraulické otáčení nástrojů
✔✔ Ovládání na sloupku s kabelem
✔✔ Standardní výbava – montážní
páka 2x, fixační svěrka

CO 0-12101801/16

CO 0-12103101/16

14“ - 26“
max. 700kg

1600mm

14“ - 26“
max. 1000kg

780mm

Poloautomatický elektrohydraulický montážní stroj

1500mm

780mm

Plně automatický elektrohydraulický montážní stroj
CORGHI HD 900AR

CORGHI HD 1300AR

✔✔ Pevné rameno s čelistmi
✔✔ Hydraulicky posuvné
rameno s nástroji
✔✔ Manuálně odklopné
rameno s nástroji
✔✔ Quick Fit otáčení nástrojů
✔✔ Ovládání na sloupku s kabelem
✔✔ Standardní výbava – montážní
páka 2x, fixační svěrka

✔✔ Hydr. posuv. rameno s čelistmi
✔✔ Hydraulicky posuvné
a odklopné rameno s nástroji
✔✔ Hydraulické otáčení nástrojů
✔✔ Ovládání na sloupku
bez kabelu - radio
✔✔ Standardní výbava – montážní
páka 2x, fixační svěrka

CO 0-12103801/16

CO 0-12102301/16

14“ - 46“/56“
max. 1600kg

2300mm

14“ - 46“/56“
max. 2200kg

1065mm

Poloautomatický elektrohydraulický montážní stroj

2200mm

1300mm

Poloautomatický elektrohydraulický výklopný montážní stroj
CORGHI HD 1400 EVO

CORGHI HD 650 TILT

✔✔ Hydr. posuv. rameno s čelistmi
✔✔ Hydraulicky posuvné
rameno s nástroji
✔✔ Manuálně odklopné
rameno s nástroji
✔✔ Quick Fit otáčení nástrojů
✔✔ Ovládání na sloupku s kabelem
✔✔ Standardní výbava – montážní
páka 2x, fixační svěrka

✔✔ Vestavba do dodávkového vozidla
✔✔ Hydraulicky výklopné
a posuvné rameno s čelistmi
✔✔ Manuálně výklopné a posuvné
rameno s nástroji
✔✔ Manuální výměna nástrojů
✔✔ Ovládání na sloupku s kabelem

CO 0-12100406/16

CO 0-12101901/16

PAGURO
14“ - 48“/58“
max. 2500kg

2500mm

CO 0-12102201/16

✔✔ Energetická jednotka

13“ - 26“
max. 1000kg

1470mm

The smart solution

Vyvažovačka pro kola do 200 kg

1380mm

780mm

Mobilní vyvažovačka pro kola do 250 kg

FOCUS FT10M

CEMB PAGURO P2

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

✔✔ Upíná se do stroje pro montáž
a demontáž pneumatik
✔✔ Nezávislé elektrické napájení,
digitální dálkové ovládání
✔✔ Hmotnost 20 kg,
přepravní rozměry: 48 x 34 x 64 cm

Innovativo sistema di equilibratura salva spazio a lancio manuale
per ruote camion ed autobus, montabile su smontagomme
autocarro, particolarmente adatto anche per servizio mobile.

Digitální displej
Integrovaný pneumatický zvedák
Ruční páková brzda
4 programy pro dynamické
Système d’équilibrage novateur économise-espace
à lancement
vyvážení
včetně ALU S
manuel pour roues de camions et autobus, montable sur un
✔✔ Standardní výbava – upínací
demonte-pneus de camion, particulièrement adapté pour le
service mobile.
matice, středící kužely (45 – 180
mm),
středící disky (202 – 281
Innovatives platzsparendes Wuchtsystem mit
Handwerfen
für LKW- und Busräder, montierbar auf LKWmm),
Montiergeräte,
distanční příruby
Innovative space-saver handspin balancing system for truck and
bus wheels, to be mounted on truck tyre changer, particularly
suitable also for mobile service.

besonders geeignet für mobilen Reifendienst.

CE FT10M

Innovador sistema de equilibrado ahorra espacio a lanzamiento
manual para ruedas de camiones y autobuses, que puede ser
montado sobre desmontadoras de neumáticos para camiones,
especialmente indicado para el servicio móvil.

11“ - 50“/60“
max. 3000kg

PORTABLE DISPLAY

Digitální dálkové
ovládání

CE PAGURO P2

✔✔ Volitelné příslušenství:
Středící přípravky na 8 a 10
děrové nákladní disky

CE 41FF67879

106“
2700mm

1750mm
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Pístové zvedáky do podlahy s nosností 30/45/60/75 t
bez nutnosti výstavby kanálu
AC Hydraulic UL2/UL3/UL4/UL5

Výborné pro autobusy s malou světlou výškou

Ovládání tlačítky i na dálku

Spuštěný zvedák je v rovině s podlahou

V uzavřené kazetě z galvanizované oceli

Nosnost sloupu 15 t

Nosnost krytů 7 t

AC UL2
AC UL3
AC UL4
AC UL5
Nosnost
2 x 15 t
3 x 15 t
4 x 15 t
5 x 15 t
Zdvih
1900 mm 1900 mm 1900 mm 1900 mm
Počet sloupů / pohyblivé
2/1
3/2
4/3
5/4
Délka kazety
8700 mm 14340 mm 17400 mm 20000 mm
Šířka kazety
1030 mm 1030 mm 1030 mm 1030 mm
Rychlost zdvihu/spouštění 80 sek
80 sek
80 sek
80 sek
Požadovaný příkon
12 kw
18 kw
24 kw
30 kw
Objem oleje na sloup
25 l
25 l
25 l
25 l
Hmotnost
4,6 t
7t
9t
11 t

✔✔ Zvedák je dodáván kompletně smontovaný
a otestovaný, v jedné nebo ve dvou kazetách
z galvanizované oceli
✔✔ Zprovoznění zvedáku systémem PLUG and PLAY
- pouze připojení k elektrické ovládací skříni

Jámové zvedáky se super zárukou
Pneumaticko-hydraulický zvedák
s rychlým posuvem pístu

Pneumaticko-hydraulický zvedák
s rychlým posuvem pístů

Teleskopický
snížený zvedák

GD 100 / 150 / 200 - 1

GD 100 / 150 / 200 - 2

GDT 150 - 1

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

✔✔ Snížená konstrukce s vysokým zdvihem
✔✔ Nosnost 15 t

Nastavitelná šířka rámu
Výška rámu dle požadavku zákazníka
Ložiska pro rychlý posuv po jámě
Nosnost 10 / 15 / 20 t

Podlahový zvedák
GGD150F
✔✔ Pevný píst s volným
pohybem po podlaze
✔✔ Nostnost 15 / 15 t
✔✔ Zdvih 1285 mm

Všechny modely: • Zabudovaná nožní pumpa pro snadné a přesné finální nastavení

Nezávislé zvedání jednotlivých pístů
Plynule stavitelná vzdálenost pístů
2 x 100 mm prodloužení
Nosnost 10 / 15 / 20 t

Zvedák pro pojezd
po kolejnicích

Podlahový zvedák

GGD150S

✔✔ Šířkově pohyblivý píst s volným
pohybem po podlaze
✔✔ Nostnost 15 / 15 t
✔✔ Zdvih 1285 mm

✔✔ Šířkově pohyblivý píst,
pohyb pouze po kolejnicích
✔✔ Nostnost 15 / 15 t
✔✔ Zdvih 1285 mm

• Ideální pro montáž a demontáž převodovek

GGD150U

• Automatické blokování koleček proti nenadálému pohybu při zvedání více než 800 kg • Široký sortiment příslušenství

AD TECHNIK, s.r.o. • Moskevská 1569/65b • 101 00 Praha 10 - Vršovice • TELEFON: 272 072 331 • E-MAIL: info@adtechnik.cz • www.adtechnik.cz

11
Stojanové zvedáky pro užitková vozidla, autobusy a traktory

MAHA RGA

MAHA MCL 22 / MCL 33

MAHA RGE T / RGE TS / RGA T / RGA TS

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Technické parametry:
viz RGE a navíc:
nosnost
5,0 t / stojan (RGE T / RGA T)
7,5 t / stojan (RGE TS / RGA TS)
velikost kol průměr 600 – 2000 mm (RGE T / RGA T)

Hladký chod díky elektromechanickému hnacímu systému
Přesné výškové polohování bez doběhu díky vysoce kvalitnímu motor se šnekovou převodovkou
Vysoký komfort obsluhy díky ovládacímu panelu na každém stojanu
Štíhlý design COLUMNLIFT podporuje manévrovatelnost zejména na stísněných pracovištích

Technické parametry:
nosnost stojanu CE
příkon na stojan
dráha zdvihu
doba zdvihu / spuštění
rozměr kol min. / max.
napájení
krytí
počet stojanů v sestavě

5500 kg
2,2 kW
1750 mm
cca. 150 s
850 – 1250 mm
3/N/PE 400 V 50 Hz
IP 54
4/6/8

MAHA RGE / RGE UC / RGA / RGA UC
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Hladký chod díky elektromechanickému hnacímu systému
Vysoká účinnost díky unikátní, vysoce účinné a bezúdržbové šroubovici s kuličkovou maticí
5 let záruka na kompletní pohon šroubovice
Přesné výškové polohování bez doběhu díky vysoce kvalitnímu motor se šnekovou převodovkou
Zvedací vidle s pevnými / nastavitelnými universálními rameny
Vysoký komfort obsluhy díky ovládacímu panelu na každém stojanu

Technické parametry:
nosnost stojanu CE
příkon na stojan
dráha zdvihu
doba zdvihu / spuštění
rozměr kol min. / max.
napájení
krytí
počet stojanů v sestavě

7500 kg
1,5 kW
1750 mm
cca. 150 s
RGE 850 – 1250 mm
RGE UC 550 – 1500 mm
3/N/PE 400 V 50 Hz
bateriové (RGA, RGA UC)
IP 54
4/6/8

MAHA RGA TS
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Univerzální pneumaticko-hydraulický zvedák

Pneumaticko-hydraulický zvedák s max zdvihem 780 mm
COMPAC A28-HC
✔✔ Nosnost 28 t
✔✔ Zdvih 580 mm

COMPAC A4020-C
✔✔ Nosnost 40/20 t
✔✔ Zdvih 220/300 mm

120 mm vysoký pneumaticko-hydraulický zvedák pro autobusy

Obj. č.
COM A4020-C
COM A4422-C
COM A28-HC
COM A5816-C
COM A5830-C
AC B25-2
AC 40-4
AC 65-1H

Pneumaticko-hydraulický zvedák s nosností 58 t

COMPAC A5816-C

COMPAC A5830-C

✔✔ Nosnost 58/32/16 t
✔✔ Zdvih 165/210/255 mm

✔✔ Nosnost 58/30 t
✔✔ Zdvih 330/450 mm

Max
[t]
40/20
44/22
28
58/32/16
58/30
25/10
40/27/16/10
65

A
[mm]
150
217
350
120
220
160
100
425

B1
[mm]
220
341
580
165
330
235
145
725

B2
[mm]
300
467
.
210
450
320
180
.

B3
[mm]
.
.
.
255
.
230
.

B4
[mm]
500
.
780
455
650
.
275
.

Vozík pro kola do 1600kg
WD1600

C
[mm]
495
667
735
665
1050
470
425
1025

D
[mm]
168
168
350
130
150
160
100
360

E
[mm]
310
300
280
305
350
290
255
380

F
[mm]
1230
1230
1230
1360
1360
550
1160
1160

m
[kg]
44
46
58
52
80
28
54
138

Vozík pro
dvojmontáže
do 800kg

Příslušenství k TJ-T2000

WD800

CBA-T-1000

Třístupňová
teleskopická
podpěra
TJ-T2000
✔✔ Nosnost 2 / 1 / 1 t
✔✔ Výška 960 / 1320 /
1600 / 1910 mm

Vozík pro kola
do 250kg
WDMOBILE
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Pneumaticko-hydraulický zvedák s nosností 65 t

100mm vysoký pneumaticko-hydraulický
zvedák pro městské autobusy

Skládací pneumaticko-hydraulický
zvedák pro mobilní servis

AC 65-1H

AC 40-4

AC B25-2

✔✔ Nosnost 65 t
✔✔ Zdvih 725 mm

✔✔ Nosnost max. 40 t
✔✔ Zdvih max. 725 mm

✔✔ Nosnost max. 25/10 t
✔✔ Zdvih 235/320 mm

Výsuvné podpěry

Hydraulické panenky

COMPAC CAX

COMPAC CBJ

Model
Model
COM CAX 2H
COM CAX 3
COM CAX 5
COM CAX 8
COM CAX 8H
COM CAX 12S
COM CAX 12HS

Max
[t]
2
3
5
8
8
12
12

A
[mm]
430
315
365
370
550
320
475

B
[mm]
740
540
605
600
970
500
725

Dílenský lis ovládaný pedálem
40/50 t

C
[mm]
445
330
420
430
600
230
395

P
[mm]
6
6
6
6
7
závit
závit

kg

COM CBJ 3
COM CBJ 5
COM CBJ 10
COM CBJ 15
COM CBJ 20
COM CBJ 30
COM CBJ 50
COM CBJ-T 10

5,8
3,9
6,5
9,7
13,8
11,6
15,0

Dílenský lis ovládaný ruční pákou
40/50/60/70/100 t

Max
[t]
3
5
10
15
20
30
50
10

A
[mm]
170
202
228
222
211
235
260
233

B
[mm]
100
111
153
127
137
147
135
258

C
[mm]
60
75
90
69
61
56
50
47

COMPAC HP 40/50/60/70/100

COMPAC HP 40/50/60/70/100

COMPAC EP 40/60/100/D

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Tvrdě chromovaný píst
Posuv pístu do stran a pneumatický zpětný chod
Zdvih pístu 300 mm
Manometr pro kontrolu tlaku

E
[mm]
105x108
115x118
136x139
135x138
140x153
172x173
170x212
170x173

F
[mm]
25
32
40
41
46
57
75
40

kg
3,6
4,7
8,0
8,6
9,8
15,9
28,5
14,4

Elektohydraulický dílenský lis
40/60/100 t

✔✔
✔✔
✔✔
✔✔

Tvrdě chromovaný píst
Posuv pístu do stran a pneumatický zpětný chod
Zdvih pístu 300 mm
Manometr pro kontrolu tlaku

D
[mm]
330
388
471
418
409
438
445
538

Modely D mají dvojčinný píst pro tlak i tah
Pumpa je o 90° výklopná
Tvrdě chromovaný píst
Posuv pístu do stran a pneumatický zpětný chod
Zdvih pístu 300 mm
Manometr pro kontrolu tlaku
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Digitální
kamerové regloskopy nová technologie pro nové světlomety
Digitální regloskopy se během posledních několika let staly standardem. Ačkoliv většinu světel nákladních vozidel a autobusů lze stále seřídit za pomoci běžného konvenčního regloskopu, přináší digitální
varianta řadu výhod:
✔✔ Kompletní dokumentace měření výtiskem nebo PDF grafickým protokolem
✔✔ Možnost propojení na PC a správy nastavení i měření v obslužném SW
✔✔ Aktivní odfiltrování nežádoucího spektra a světelných přechodů
pro korektní měření skutečně osvětlené plochy
✔✔ Snadný update v případě zavedení nové technologie světlometů

MAHA MLT 3000

TECNOLUX Moon Plus

MLT 3000 je špičkový digitální regloskop německého výrobce. MAHA se dlouhodobě orientuje na vývoj regloskopů přímo dle
požadavků výrobců vozidel, takže dokáže nabídnout certifikované řešení pro VAG, MB a další. Přístroj disponuje elektronickým
sklonoměrem pro automatickou kompenzaci sklonu měřícího stanoviště.
✔✔ Schváleno pro VAG a MB
✔✔ Citlivá CMOS kamera
✔✔ Pro seřizování adaptivních systémů
✔✔ Automatická kompenzace nerovnosti pojezdu regloskopu
Matrix, ILS, DLA a dalších
✔✔ Kovová eloxovaná konstrukce pro spolehlivý
✔✔ Barevný 7" dotekový LCD-displej pro ovládání
odvod přebytečného tepla např. měření
a zobrazení naměřených hodnot
vysoce výkonných světlometů
✔✔ Extrémně tenká a velká Fresnelova čočka vyrobená
✔✔ SW pro zobrazení a archivaci měření v PC
z materiálu s vysokým indexem lomu pro potlačení
MAH VP 185055
modrých a červených skvrn navíc zvyšuje přesnost měření

Italský Tecnolux dodává regloskopy řadě
renomovaných značek. Vrcholný model
Moon Plus disponuje veškerými atributy
digitálního regloskopu a skvělým poměrem
cena / výkon.
✔✔ CMOS kamera s plně digitálním
zpracováním obrazu ideální pro
výkonné LED a Xenon světlomety
✔✔ Pro seřizování adaptivních systémů
jako Matrix, ILS, DLA…
✔✔ LCD barevný dotekový displej
pro pohodlné ovládání
✔✔ Integrovaná tiskárna, možnost
propojení s PC pro získání PDF
protokolů a jejich archivaci
✔✔ Křížový laser pro snadné
usazení proti světlometu
✔✔ Bezdrátové propojení s PC pro
ovládání měření a archivaci výsledků

TEC 12799/P/L2X/PLUS
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Zařízení pro servis klimatizací, které se zaplatí samo
WAECO ASC 3500 G
High-end stanice pro servis velkoobjemových systémů. Špičkově zpracovaný stroj, který vyšší vstupní investici kompenzuje
značnými úsporami chladiva díky patentovanému Low Emission řešení. Současně umožňuje využití vyhřevných pásů, díky
kterým lze zkrátit celý proces až o několik hodin.
✔✔ OEM certifikace pro Evobus, Valeo, Deutsche Bahn
✔✔ Otočný sklopný panel s manometry
✔✔ Plná recyklace odsátého chladiva – přes 99%
✔✔ Odolná a přesná váha bez nutnosti fixace při přepravě
✔✔ Robustní kovová konstrukce
✔✔ Servisní hadice 8m
✔✔ Integrovaná tiskárna
✔✔ Vakuová pumpa 192l/min

WAE 9103301893

Low Emission koncept
Patentované řešení firmy Waeco. Zatímco běžné servisní stanice v praxi recyklují 90% až 95% chladiva, přístroje vybavené
tímto systémem vykazují prakticky ověřenou úroveň recyklace přes 99%.
Úspory při vakuování
Díky vakuové pumpě s ventilovým blokem je veškeré chladivo dodatečně odpařené během vakuování odvedeno přes filtr
a kondenzátor do interního zásobníku, zatímco běžné stroje ho vypouští do atmosféry.
Úspory při odlučování oleje
Chladivo vázané v použitém oleji se uvolňuje postupně během dalších řádově desítek minut po odsátí. U běžných strojů se
nechá z nádobky na použitý olej volně unikat do atmosféry, zatímco zde je nádobka připojena na vakuovou pumpu, které
uvolněné chladivo postupně odsává a znovu odvádí k regeneraci.

Výhřevný pás
Odsátí chladiva z velkoobjemového systému může trvat až několik hodin. Příčinou
je velké množství chladiva v kapalném stavu, které se teprve průběžně odpařuje
do plynného skupenství. To způsobuje ochlazování celého systému a ochlazování zase
zpomaluje odpařování, tedy i odsávání. Ve finále často dochází ke kristalizaci vlhkosti
v systému a ucpání ventilů.
Řešením je aplikace výhřevného pásu na zásobník z kterého je chladivo odsáváno. Pás
je připojen a ovládán automaticky servisní stanicí a dovede zkrátit odsávání z hodin
na desítky minut.
60 x 350 cm pro průměr 13 – 18 cm
WAE 8885300260
75 x 480 cm pro průměr 13 – 25 cm
WAE 8885300261
130 x 300 cm pro horizontální zásobníky 13 – 18 cm WAE 8885300262
Kalkulace úspory času
Odsávání chladiva
Vakuování a tlaková zkouška
Plnění chladiva
Celkem

Trvání běžně
Trvání s výhřevným pásem
4h
1:10 h
3:30 h
3:30 h
0:20 h
0:20 h
7:50 h
5:00 h
Úspora času pro servis jednoho autobusu činí 2:50 h

Kalkulace úspory chladiva
Průměrné množství chladiva autobus:
Průměrná cena R134a
Únik chladiva během jednoho cyklu
Ztráta na jeden cyklus
Ztráty při 100 vozidlech za 1 rok

Běžný stroj

Low Emission standard
9 000 g
1 200,- Kč / 1.000 g
800 g
10 g
960 Kč
12 Kč
100 x 800 g = 80 kg
100 x 10 g = 1 kg
100 x 806 Kč = 96 000 Kč
100 x 12 Kč = 1 200 Kč
Celková úspora při použití Low Emission zařízení činí 94 800 Kč za 1 rok

ISC IceGard Blu HD

ISC Rally

Nový, kompletně automatický stroj pro servis
velkoobjemových systémů s mimořádně
velkým interním zásobníkem chladiva a USB
portem pro snadnou aktualizaci databanky
a archivaci protokolů.
✔✔ Chladivo R134a
✔✔ Vnitřní zásobník chladiva 38 kg
✔✔ Integrovaná tiskárna
✔✔ Vakuová pumpa s výkonem 226 l/min
✔✔ Kompresor 14 ccm

Malá, skladná a jednoduchá servisní stanice.
Ideální pro mobilní servis strojů přímo
v terénu bez nutnosti zajišťování váhy pro
přepravu nebo opakované kalibrace. Přístroj je
k dispozici jak v provedení pro R134a tak pro
R1234yf.
✔✔ Chladivo volitelně R134a nebo R1234yf
✔✔ Napájení 230 V
✔✔ Váha 70 kg
✔✔ Tiskárna volitelně
✔✔ Vakuová pumpa s výkonem 70 l/min
✔✔ Kompresor 9 ccm
✔✔ HP a LP ventily manuálně ovládané
✔✔ Délka hadic 3 m

ISC 8101304450

ISC 8100703460 R134a
ISC 8100904700 R1234yf
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Indukční ohřev

Využití indukčního ohřevu je trend, který se začíná v autoservisní praxi prosazovat
pozvolna ale o to jistěji. Nejdůležitější výhodou indukčního ohřevu je fakt, že teplo
vzniká přímo uvnitř zahřívané součástky a teplota na kterou se zahřeje, je velmi
dobře kontrolovatelná. Nedochází tak k riziku poškození samotného komponentu ani
okolních součástek příliš vysokou teplotou nebo spálením otevřeným plamenem, což
je jedno z hlavních úskalí při používání autogenu. Indukční ohřev nabízí i další výhody:
✔✔ Rychlý bodový ohřev, který vzniká v materiálu
✔✔ Nedochází k teplotnímu ovlivnění materiálu, ohřev kolem teploty 650-800 °C
✔✔ Kratší doba chladnutí = výhoda při rovnání (zkrácení času)
✔✔ Uvolňování součástek jako jsou matky, čepy, objímky a ložiska,
litinové součásti, malé podvozky, ocelové svařence ad.
✔✔ O 60% nižší náklady na provoz oproti autogenu, bez
nutnosti zvláštní kvalifikace obsluhy
✔✔ Vysoká mobilita přístroje
✔✔ Různé druhy induktorů a snadná výměna pro cílený ohřev

TEKNEL BFH600 Spitfire

TEKNEL Xperience 18

Unikátní kombinace vysokého výkonu
a mobilního, skladného provedení. Ideální pro
klempírny, pneuservisy a běžné dílny. Typické
využití najde při rovnání ocelových a hliníkových rámů, uvolňování šroubových spojů,
ložisek nebo přírub.
✔✔ Příkon 6,0 kW
✔✔ Napájení 400 V / 50 Hz, 16A
✔✔ Pracovní frekvence 20-50 kHz
✔✔ Délka hadice 3 m
✔✔ Délka kabelu 5 m
✔✔ Minimální doba kontinuálního provozu
20 minut (při okolní teplotě 20 °C)
✔✔ Rozměry 530x250x300 mm
✔✔ Hmotnost 15 kg

Velkoryse dimenzované zařízení pro průmyslové nasazení s trvalým provozem.
✔✔ Příkon 18kW
✔✔ Napájení 400 V / 50 Hz, 32 A
✔✔ Pracovní frekvence 15-50 kHz
✔✔ Délka hadice 6 m
✔✔ Délka kabelu 10 m
✔✔ Nepřetržitý provoz (při
okolní teplotě 20 °C)
✔✔ Rozměry 510x600x1110 mm
✔✔ Hmotnost 150 kg

TEK XP18

TEK BFH600

Podlahový rovnací systém

Mobilní tažné věže

Komplexní rovnací systém

BLACKHAWK HD Korek

BLACKHAWK Maxi Tower

BLACKHAWK Power Cage
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Odsávací hadicový naviják

Jednoduchá odsávací jednotka

Patentovaný pružinový pohon umožňuje snadnou manipulaci K dispozici je s balancerem nebo lankem pro ruční zavěšení
s navijákem. Vestavěná patentovaná automatická klapka
hadice. Balancer automaticky zvedá hadici a výfukovou
šetří energii a snižuje hlučnost. Volitelná regulace rychlosti
koncovku po odpojení a udržuje je vždy ve zvednuté poloze.
navíjení. Ventilátor je možné upevnit přímo na naviják.

Odsávací kolejnice

Servisní stojan

Jedna odsávací jednotka dokáže obsluhovat několik pracovních stání. Jednotky se snadno přesouvají díky lehkému
materiálu a kolečkům s kuličkovými ložisky. Ruční odpojování
výfukových koncovek.

Volně stojící pracovní stanice šetřící prostor s integrovaným
pracovním stolem. Veškerá zařízení pro mazání, vzduch,
elektřinu, prach a odsávání jsou snadno dostupné.

Kompletní řešení pro odsávání
výfukových plynů a kouře.

Dílenský kompresor

Kompletní řešení přípravy a rozvodu stlačeného vzduchu.

SCHNEIDER UniMaster
STS 580-15-270
2 válce v řadě, pohon klínovým
řemenem, dvoustupňová komprese. Motor 400 V. Mezichladič
a dochlazovač pro rychlé ochlazení
vyrobeného stlačeného vzduchu.
Nízký počet otáček snižuje vibrace,
chrání stavební díly kompresoru
a snižuje hlučnost.
✔✔ Tlak 15 barů
✔✔ Objem vzdušníku 270 l
✔✔ Dodávané množství vzduchu
470 l/min
✔✔ Záruka 15 let na prorezavění
vzdušníku
SCH H822000

Kompletní řešení pro uskladnění a distribuci oleje,
maziv a dalších kapalin a pro manipulaci s použitým olejem.

Záchytná vana do montážní jámy

Monitorovací systém MCO

Záchytná vana pro vypouštění použitých olejů.
Vybaveno roštem pro odkládání filtrů.
Vypouštění vany pomocí
kulového ventilu.
✔✔ Objem vany 90 l
✔✔ Nastavitelný pojezd:
od 800 do 1200 mm

Pro kontrolu výdejů olejů a jiných kapalin.
Modulový systém navržený pro snadnou integraci, každý
modul kontroluje až 12 výdejních míst. Moduly mohou
fungovat samostatně nebo mohou být propojeny
s PC softwarem. Možnost připojení až 32 modulů.
Systém umožňuje monitoring až 900 uživatelů
a až 9999 zakázek.
Přihlášení obsluhy do systému pomocí PIN kódu.
Snadné umístění přímo na výdejní stojany
nebo na výdejní místa.

SOM 1600210

Vypouštěčka a odsávačka oleje

Pneumatické mazací sestavy

Kombinované zařízení pro odsávání
a vypouštění použitého oleje.
✔✔ Obsahuje 6 sacích sond
(kovové a flexibilní)
✔✔ Kapacita nádoby 90 l
✔✔ Celková sací kapacita 60 - 70 l
✔✔ Sací rychlost 1,5 - 2 l/min
✔✔ Výška trychtýře 1100 – 1800 mm
✔✔ Kapacita trychtýře 18 l
✔✔ Délka vypouštěcí hadice 4 m.

Pro nádoby od 5 kg do 200 kg.
Rozměr stírací membrány
od 180 do 590 mm.
Sestavy lze dodat s vozíkem
nebo bez vozíku.
Všechny sestavy obsahují:
✔✔ Prachové víko
✔✔ Stírací membránu
✔✔ Pneumatické čerpadlo
✔✔ Výdejní hadici
✔✔ Výdejní pistoli
✔✔ Mazací spojku

SOM 19391

Pneumatická sudová
sestava s ventilem
Kompaktní řešení.
Výdejní ventil přímo na čerpadle.
✔✔ Čerpadlo 3:1
✔✔ Maximální průtok 20 l/min

SOM 13803

Mobilní sudová sestava PROFI 3:1
Ideální kombinace
pro výdej olejů
na pracovištích.
Výdejní pistole
s průtokoměrem.
Čtyřmetrová
výdejní hadice.
Možnost doplnění
hadicovým navíječem.
✔✔ Čerpadlo 3:1
(možnost vybavit
čerpadlem 5:1)
✔✔ Maximální průtok
20 l/min.

SOM 13813
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Nejrozšířenější emisní přístroj v ČR
BOSCH BEA 950
Kompletní vybavení pro měření emisí v jednom vozíku. Emisní analýza od Bosche představuje to nejvyspělejší
řešení, které je na českém trhu k dispozici. Veškeré komponenty jsou integrovány do jednoho robustního vozíku.
Moduly pro měření vznětových a zážehových motorů jsou na sobě vzájemně nezávislé.
Pro rok 2019 Bosch vylepšil sestavu vylepšeným vozíkem s širším a stabilnějším podvozkem, většími odkládacími
plochami, plně polohovatelným 24“ monitorem a barevnou laserovou tiskárnou.
Rozsah dodávky
✔✔ Vozík včetně PC, monitoru, klávesnice (model UNI bez klávesnice), A4-barevné tiskárny
✔✔ BEA 055, měřící modul 4/5 plynů (CO, CO2, HC, O2,volitelně NO)
✔✔ BEA 070, měřící modul opacimetru, Bluetooth, volitelné příslušenství: akumulátor a nabíjecí stanice
✔✔ KTS 560, Bluetooth (volitelně, součástí dodávky modelu S1)
✔✔ BEA 030, modul měření otáček, (B+/B-, TN/TD,sv. 1/15, teplota) komunikace Bluetooth
✔✔ BEA 040 (akusticko-vibrační měření otáček)
✔✔ Software BEA PC – CZ databanka požadovaných hodnot vozidel

0684123350

BOSCH BEA 550 D
Měřící systém pouze pro vznětové motory. Totožná měřící technika jako v premiové BEA 950, pouze sbalena
do malého mobilního zařízení ovládaného z PC zákazníka. Pro mobilní nasazení je k dispozici i volitelný akumulátor a nabíjecí stanice.
Rozsah dodávky
✔✔ BEA 070, měřící modul opacimetru, Bluetooth, volitelné příslušenství: akumulátor a nabíjecí stanice
✔✔ BEA 030, modul měření otáček, (B+/B-, TN/TD,sv. 1/15, teplota) komunikace Bluetooth
✔✔ Software BEA PC – CZ databanka požadovaných hodnot vozidel

0684105177

CR vstřikovače může nyní zkoušet každý servis

BOSCH EPS 205

BOSCH EPS 118

Malá zkušebna s profesionálními schopnostmi. EPS 205 disponuje měřící technikou kontinuálního měření průtoku srovnatelnou
s plnoformátovými zkušebními stavy. Umožňuje v řádu minut odzkoušet prakticky jakýkoliv CR vstřikovač s přesností na úrovni
profesionálního zkušebního stavu. Díky tomu dovede EPS 205 ověřit nejen stav vstřikovače jako takového, ale i správnost jemu
přiřazeného IMA kódu dle naměřené charakteristiky. O kvalitách EPS 205 svědčí i fakt, že je běžně využívána profesionálními
diesel servisy.
✔✔ Zkušební tlak až 1 800 barů
✔✔ Průtokové měření dávky s vysokou přsesnotí a minimálními časovými nároky
✔✔ Databanka s daty používanými pro profesionální zkušební stavy pro vstřikovače Bosch
✔✔ Zkušební cyklus vycházející z toho, který probíhá na profesionálnímu zkušebnímu stavu

Jednoduchý, spolehlivý a dostupný způsob, jak otestovat CR vstřikovače přímo ve vlastním servisu. Bez složitého školení obsluhy, bez zvláštních znalostí je možné díky EPS 118 během několika minut spolehlivě ověřit, zda je zkoušený vstřikovač v pořádku,
nebo je příčinou potíží. Vstřikovač je automaticky zkoušen v několika režimech tak, aby se ověřila jeho kompletní charakteristika. Výsledkem je pak grafický výstupní protokol o měření.
✔✔ Zkušební tlak až 1 800 barů
✔✔ Snadný servis a výměna filtru
✔✔ Aktualizace softwaru a připojení tiskárny přes USB nebo WLAN
✔✔ Vestavěná databanka s předepsanými hodnotami Bosch i dalších výrobců
✔✔ Testuje Bosch CRIN I. až III. generace, většinu vstřikovačů Delphi, Denso, John Deer, VDO a další

0683803205

0683803119
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Školení a školící středisko
Školící středisko
Na naše nové školící středisko jsme pyšní. Adaptovali jsme pro něj industriální halu
z první poloviny minulého století na pražském Bohdalci. To proto, abychom naše školení nemuseli rozdělovat na teoretickou a praktickou část. Přednáškové prostory jsou začleněny přímo do prostředí školící dílny
a tak veškerý výklad probíhá v přímém kontaktu s dotčeným zařízením a možností si teoretické poučky
bezprostředně ověřit v praxi.

Co a proč školíme
Prodejem a servisem naše služby zdaleka nekončí. K efektivnímu provozu dílny nebo servisu je nezbytný
kvalifikovaný personál.
Zařízení si můžete jednoduše nakoupit, personál je třeba si vychovat. Proto od začátku roku 2020 nabízíme
kompletní školící služby.
Naší specializací jsou podvozkové skupiny vozidel, dovedeme ale nabídnout i další související témata.

Jaká školení nabízíme?
✔ Proč kontrolovat geometrii nákladních vozidel a autobusů, ekonomika kontroly
a seřizování geometrie – pro majitele servisu, manažery
✔ Měření a seřizování geometrie nákladních vozidel – základy
✔ Měření a seřizování geometrie nákladních vozidel – pro pokročilé
✔ Seřizování asistenčních systémů
✔ Měření a seřizování geometrie traktorů a zemědělských strojů
✔ Diagnostika vibrací a prodloužení životnosti pneumatik dvojmontáží pomocí
ForceMatch
✔ Demontáž a montáž pneumatik nákladních vozidel a autobusů
✔ Demontáž a montáž velkých pneumatik zemědělských
a stavebních strojů, diagnostika házivosti
✔ Opravy pneumatik velkých rozměrů
✔ Brzdy, zavěšení kol nákladních vozidel
✔ Povinné školení pro techniky pracující se zařízením pro servis klimatizací
✔ Úspora času a chladiva při servisu klimatizací s větším objemem chladiva
✔ Seřizování světlometů nových konstrukcí
✔ Možnosti využití indukčního ohřevu
✔ V případě školení uzavřených skupin dovedeme připravit školení
na míru a přání konkrétního zákazníka

Návrhy dílen

Kompletní dodávky zařízení pro velké investiční projekty jsou podstatnou částí naší každodenní práce. Ze zkušenosti víme, že jen málokterý architekt zná běžný provoz servisu natolik dobře, aby dovedl detailně a efektivně
navrhnout vnitřní uspořádání pracovních stanovišť, zvedáků a dalších servisních strojů. My architekti nejsme, zato známe servis jako málokdo jiný. Proto nabízíme, že Vám vnitřní uspořádání servisu pomůžeme navrhnout
a vyladit k dokonalosti. Naším nástrojem jsou naše zkušenosti, Vaše vize a švédský software EC Design určený právě pro návrh industriálních interiérů. Díky němu lze ladit nuance v reálném čase a výstupem může být cokoliv
od technického kótovaného nákresu až po efektní 3D animaci.
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Pro každý servis

Sady na opravy plášťů

Momentové
klíče
do 2000
Nm

Hydraulické stlačovače kol

Pneumatické zvedací vaky

Hustící automaty

Stolek na opravy plášťů

Tlaková
děla

Elektrické akumulátorové nářadí

Rázové klíče

netto

Prořezávačky dezénových drážek
Rázové očkové klíče

Bezpečnostní klece

6

Sada středících
objímek
pro otvory v disku

Sady pro válcování závitů

Vulkanizační přístroje

Region sever

Region střed

Region východ
Region západ

Region jih

Zajímá Vás kolik Vašich vozidel jezdí se špatnou geometrií?
Chtěli byste vědět jakou úsporu by Vám přinesla
pravidelná kontrola a seřizování Vašich vozidel?
Mají Vaše vozidla problémy s vibracemi?
Zavolejte a domluvte si návštěvu našeho mobilního servisu.

Obchodní manažer

Alan Šíma

724 986 254

Region sever

Miloš Slepička

602 297 138

Region západ

Josef Hruška

724 853 189

Region střed

Petr Kudláček

735 755 266

Region východ

Josef Pečinka

735 755 267

Region jih

Marek Fiamoli

702 151 344

Specialista pro servisy nákladních vozidel

Pavel Bartoška

604 312 698

Specialista pro servisy zemědělské techniky

Jaroslav Prokop

725 397 641

Projektový specialista

Werner Kirsch

602 297 137
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