
Íîâèÿò microline easy.
Èçìåðâàíå íà ãåîìåòðèÿòà

çà âñåêè ñåðâèç.
Áúðçî, ëåñíî è èêîíîìè÷íî.

microline easy

Най-доброто за Вашия автосервиз

20°-CCD-камери

6- или 8-точково
измерване

Радио или
кабелна връзка



Превъзходната функционалност на microline easy
е опакована в модерен и компактен дизайн.
PC с нискотемпературен процесор и DIN A4 
мастилено-струйният принтер са монтирани в 
подвижен шкаф, който ги предпазва от прах. 

Стандартната измервателна процедура 
се прилага при пълното измерване.

1956:
Проект 3

1965:
Проект 5

1972:
Проект P800
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Бързото измерване се предпочита при 
диагнозата на сходимост/страничен наклон. 

Свободното измерване е най-ефективно 
при проверка на отделни стойности. 

Íîâèÿò microline easy.
Àêî öåíèòå ëåñíîòî óïðàâëåíèå â
íàé-êðàñèâàòà ìó ôîðìà.

Разбиране от само себе си: Новият потребителски 
интерфейс за лесно обслужване.

Простите уреди се обслужват уверено и безпогрешно. 
По тази причина създадохме за вас съвсем нови 
потребителски интерфейс на microline easy. Какво значи 
това: бутони с графични символи, които говорят сами 
за себе си. Без думи. Там, където са нужни думи, напр. 
при подготовката на автомобила за измерването, 
можете да избирате измежду 18 езика. Накратко: 
новият графичен интерфейс с логичния ход на програма-
та и приятния дизейн ще улеснят работата ви с 
microline easy. Или със серийно доставяната мишка или 
с мултифункционалната клавиатура.

Как предпочитате да мерите? Разполагате с 
три измервателни процедури.

Microline easy e създаден с оглед на максималната 
икономичност за вашия автосервиз. Наред с лесното 
обслужване в началото на измерването можете да 
изберете най-ефективната процедура за автомобила. 
"Стандарт” е водено от програмата измерване с 
изходен и окончателен протокол. "Бързо" означава 
измерване без надлъжен наклон. И" Свободното 
измерване" позволява проверка на отделни стойности. 

1985:
Световната новост 
E2200,първата 
измерителна система
с монитор.
Държавна награда на
Бавария 1986.

1987:
microline 3000,
продаден десетки 
хиляди пъти.

1991:
Световната новост
microline 4000 в
два дизайнерски 
варианта.

1991:
microline 4000
вариант 2.

1999:
Световната новост
microline 5000 с 
гласово комндване.
Награда за иновации
на ФРГ 2001.

1979:
Световната новост 
E1200,първата 
измерителна система
по геометричната ос.
Държавна награда на
Бавария 1980.



Íîâèÿò microline easy.
Àêî íå èñêàòå êîìïðîìèñè
ñ ïðåöèçíîñòòà.

Самозарядна инфрачервена измервателна 
сензорика за голяма точност и безкабелно 
предаване на данните.

Всяка измерителна глава на microline easy е 
оборудвана със самозарядна инфрачервена 
измервателна сензорика със собствен процесор. 
Оттук печелите три значителни предимства.
Първо: многократно по-голяма точност.
Второ: безкабелен пренос на данни. Съкращава 
значително времето за подготовка на измерването. 
И трето: Ако се наложи смяна на измерителните 
глави, не е необходима нова калибровка на системата!

Нова 20° техника на самозарядните камери за 
опростено измерване на надлъжния наклон. 

Новата техника на камерите работи с по-голям 
обхват на ъгъла на измерване на сходимостта и 
страничния наклон. 
Печелите следните предимства: 
• Използвате по-евтините механични въртящи плочи
• Индикация на сходимостта и страничния наклон при 
   навит волан за удобен реглаж на кормилната щанга
• Индикация на сходимостта при освободени колела за 
удобен реглаж на кормилната щанга.
При microline easy с 8 точки на измерване инфрачервена-
та техника образува 360°-измерително поле около 
автомобила. Така се получават допълнителни
възможности за измерване на задния мост и перманен-
тен контрол на прецизността на системата. 
Отклоненията извън толеранса се показват автома-
тично на монитора, както и необходимостта от  
сервизна поддръжка. 

Новите самозарядни камери с 
разширен обхват на измерване 
на сходимостта и интегрирано 
махало за страничния наклон 
позволяват измерването на 
надлъжния наклон при 20° с 
механични въртящи пети и 
разстояние от 6 m (18 m опция).

Моделите на microline easy са с
6- или 8-точкова система с радио 
или кабелна връзка към компютъра. 
Всички варианти измерват 
стойностите без кабели.



Íîâèÿò microline easy.
Àêî äúðæèòå íà êà÷åñòâåíîòî
èçìåðâàíå íà ãåîìåòðèÿòà.

Индикация на измерените стойности на живо с 
постоянно сравнение на реалните и контролните 
данни.
Щом закачите microline easy на автомобила, всички 
стойности могат да бъдат извикани на монитора 
със секундна бързина.
Големите цифри се четат лесно. Цветното поле 
става червено, когато измерената стойност е извън 
толеранс. Изобразените контролни данни ви водят 
уверено при реглажа. А символът на ключ до реалната 
стойност сигнализира за помощ при реглаж с 
изображение, текст или филм. 

Серийна база с контролни данни за над 12 000 
различни модела на повече от 48 производителя.

Новата база с контролни данни на Байсбарт определено 
е най-добрата в света.  Като качество, защото данните 
са оригинални. И като количество, защото няма по-голяма 
база данни в областта на измерването на геометрията 
на автомобила.  Наред с най-популярните марки ще 
намерите напр. данни за корейските автомобили Киа, 
Хюндай и Деу. Изборът на модели също е огромен. Освен 
това непрекъснато актуализираме и допълваме данните 
за вас.

Свободен избор: протокол от 
измерването в два варианта плюс 
протокол за гумите.
Документацията за измерването е с нов 
дизайн: табличният вариант е за техника, 
а графичният – за клиента. Те регистрират 
по разбираем начин извършената от вас 
работа. Допълнителният протокол за 
състоянието на гумите стимулира клиента 
да си купи нови.



нoвuяm m icroline
Àêî èíòåëèãåíòíèòå òåõíîëîãè÷íè
äåòàéëè âè âïå÷àòëÿâàò.

Акумулаторите на измерителните 
глави с радиовръзка се зареждат 
автоматично от щифтовете за 
окачване. 

Супербързите триточкови захвати 
(Кат.-Nr.932 401 111) гарантират 
бързо прикрепване на главите към 
колелото. Обхват на затягане до 23" 
диаметър на джантата(опция до 26").

Дългата версия на задните плочи
(Кат.-Nr. 932 401 011) за федериране 
на задните колела има и 
допълнителен радиус на въртене от 
± 2,5° до ± 10°.

Алумниевите въртящи се плочи
(Кат.-Nr. 932 501 210) с 
изключителната си подвижност 
се грижат за свободни от 
напрежение предни колела при 
измерванията с навиване на волана.

Бързите триточкови носачи 
(Кат.-Nr. 932 301 050)
са нашата най-евтина версия за 
закрепване на всички видове колела 
до 20" диаметър на джантата
(опция до 26").

Късите задни плочи
(Кат.-Nr. 932 401 015)
също като дългите имат 
допълнителен радиус на въртене.



Íîâèÿò microline easy
äúðæè íà îáåùàíîòî îò ìàðêàòà.

Технически данни
• Размери на шкафа със 17" цветен монитор:
   (Д х Ш х В) ок. 98 x 80 x 160 cm
   Тегло: ок. 80 kg
• Цвят: RAL 7011 (сив) / RAL 5015 (син)
• Ел. захранване: 100 - 115 V AC / 220 - 240 V AC
• Честота: 50/60 Hz
• Мощност: 0,5 kW
• Защита: 3,15 A 
• Места за автомобили в паметта: без ограничения
• Текстовете на екрана са на програмирания 
   национален език
• Система за захващане:
   Бързи триточкови захвати: 
   Работен обхват леки МПС 10 - 20"
   Супербързи триточкови захвати: 
   Работен обхват леки МПС 10 - 23" 
   (и двата вида с опция до 26“)
• Въртящи се плочи: товароносимост 1000 kg за леки МПС,
   Ъгъл на въртене - 360°, (Д х Ш х В) 450 x 450 x 50 mm,
   Обхват на плъзгане ± 50 mm, тегло 18 kg
• Плъзгащи плочи: товароносимост 1000 kg за леки МПС,
   Ъгъл на въртене ±10°, (Д х Ш х В) 450 x 450 x 50 mm,
   Обхват на плъзгане +65 <-> -50 mm, тегло 17 kg
• Радиосистема: Честота 2,4 GHz (MHz 433)
   Многоканална система (ML 8R/6R easy)

Какво можете да очаквате от microline easy?
Преди да се информирате за техническите характеристики на microline easy и 
да разберете каква изключителна точност на измерването ви осигурява системата, 
ето и обобщените предимства на продукта:

• Мобилна система на големи колела със 17" цветен монитор
• Готов за свързване с мрежа и медия чрез операционния софтуер Windows-XP
• Нов графичен, лесно разбираем потребителски софтуер с много просто обслужване
• DVD-/CD-ROM записващо устройство за въвеждане и архивиране на данни
• Нови 20° самозарядни камери с по-голям ъгъл на измерване за опростено измерване на надлъжния наклон 
• Измерителни глави с алуминиеви носачи и солиден пластмасов корпус 
• Зареждането на акумулаторите на главите с радиовръзка се извършва автоматично през прикрепващите щифтове
• Три различни процедури за измерване
• Нагледната индикация на живо на измерените стойности с включени контролни данни  
   опростява реглажа на ходовата част.
• С едно кликване на мишката достъп до данни за над 12 000 марки и модела автомобили с фигури за помощ при реглаж.
• Анимация, видео и данни от 48 производители на автомобили
• Избор измежду 18 езика с едно кликване на мишката
• Интегриран A4-принтер за разпечатка на резултатите от измерванията (графична или таблична) и на 
   протокол за състоянието на гумите за клиента
• Софтуерен ъпдейт и разпечатка на техническа документация през www.beissbarth.com от софтуерния център на 
   Байсбарт – по всяко време
• Четирите различни варианта на стенда  и  разнообразните аксесоари позволяват най-добрия и рентабилен избор.

 Точност
на мерене

при обхват
на мерене

Измервани величини

Измервани величини

Обща сходимост (ПМ + ЗМ)        ± 3'              ± 2°
Сходимост на отд. пр. колело 
(ПМ + ЗМ)           ± 2'               ± 2°
Страничен наклон          ± 2'              ± 3°
Изместване на колелото
спрямо другото (ПМ)                      ± 2'              ± 2°
Ъгъл на страничното увличане        ± 2'              ± 2°
Надлъжен наклон на шенкелния болт        ± 4'              ± 18°
Страничен наклон на шенкелния болт     ± 4'              ± 18°
Разлика в ъглите на завиване                   ± 4'              ± 20°
Обхват на корекцията на ъгъла на 
надлъжния наклон на шенкелния болт      ± 4'               ± 7°

Странично изместване (ЗМ)                   ± 2'        при ± 2°
Разлика между ъглите на
окачване на колелата                              ± 3'         при ± 2°
Странично изместване ляво/дясно        ± 2'        при ± 2°
Разлика в следата                                    ± 3'        при ± 2°
Изместване на оста (ЗМ)                      ± 3'        при ± 2°

ПМ = преден мост, ЗМ = заден мост

Запазено право за технически несъответствия и 
изменения в оборудването.



Байсбарт ГмбХ 
Предприятие от Група Бош 
A Bosch Group Company 
Ханауер Щрасе 101 
80993 Мюнхен (Бавария) 
Германия 
Tel. +49-89-149 01-0 
Fax +49-89-149 01-285/-240 
www.beissbarth.com 
sales@beissbarth.com

Вашият партньор в България:

Роберт Бош ЕООД
1407 София
Бул. Черни връх 51-Б,
FPI Бизнес център
Тел. 02/960 10 58

Вашият оторизиран търговец на Байсбарт:

Най-доброто за Вашия автосервиз

Íîâèÿò microline easy.
Èçìåðâàíå íà ãåîìåòðèÿòà

Áúðçî, ëåñíî è èêîíîìè÷íî
çà âñåêè ñåðâèç.

Сервизът на Байсбарт:
Надежден, с покритие по целия свят.

Обучението за работа с продуктите, монтажът 
и сервизът се осъществява чрез националната 
сервизна мрежа на Байсбарт в Германия и чрез 
сертифицираните ни 70 партньора по целия свят. 
По този начин предлагаме бърза реакция за нашите 
клиенти по места. В която и точка на света да се 
намирате, Байсбарт ще бъде близо до вас. 

microline easy




