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Работна станция за автоматично измерване на 
ъглите на колелата на автомобили. 
Разполага се в перфектен четириъгълник около 
автомобила. Измервателните глави, 
първоначално позиционирани в ъглите на 
четириъгълника, се придвижват автоматично 
пред колелата, когато системата се стартира. 
След около 7 секунди предните и задни директни 
ъгли са измерени и визуализирани, като:  

- събиране на предните колела 
- раздалечаване на предните колела 
- изпъкналост 
- ъгъла на издаване 

 
СОФТУЕР 
Софтуерът е разработен с “dotNET” технология 
на Windows VISTA. 3D графика и база данни за 
над 60 000 автомобила. 
 
ХАРДУЕР 
Конзола с компютър, 19” TFT монитор, 
клавиатура, черно-бял лазерен принтер. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
НАДЕЖДНОСТ 
Системата няма функционални лимити, произтичащи от осветеност на 
помещението и форма или състояние на целта/автомобила. 
Специален софтуер проверява и обновява калибрацията при всеки старт на 
теста.  
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8 измервания за секунда с точност 0.005° позволяват най-точната и бърза 
настройка на геометрията на автомобила. 
 
Оборудването предлага 3 различни програмни теста за задоволяване на 
нуждите на потребителите: 

- директни ъгли 
- директни ъгли + “quick caster” 
- директни и индиректни ъгли(caster, kingpin). 
 
Могат да бъдат добавени следните тестове: 
- Achermann 
- Максимално управление 
- диагностика на рамата 
- Toe and caster настройки с steered wheels. 
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ИЗМЕРВАТЕЛНИ ГЛАВИ 
Автоматично позициониращи се измервателни глави MASTER 4D, 
инсталирани на подемника, се ориентират по платформата. Когато не се 
използват те се позиционират в далечния край на платформите, за да 
улеснят поставянето на целите(targets) на колелата. Едновременно с това се 
стартира програма за самопроверка, за да се гарантира постоянно възможно 
най-прецизното измерване. Предаването на данните между измервателните 
глави и конзолата става чрез Bluetooth технология. 
Новаторска система от сензори автоматично осигурява нивата на дължина и 
ширина(напречност) на подемника при всяка работна височина.    

  

 
TARGETS (ЦЕЛИ) 
Целите инсталирани на колелата не включват електронни компоненти за 
избягване на проблеми ако бъдат изпуснати. Всяка цел се разпознава 
посредством бар-код, което позволява инсталация на което и да е колело.  
 
БЪРЗИ ЗАХВАТИ 
Захватите за колела, доставяни с MASTER 4D са патентовани и позволяват 
инсталация на целта към колелото по безопасен и бърз начин. 
 
RUN-OUT КОМПЕНСАЦИЯ  
Run-out компенсацията може да се избегне благодарение на начина по който се 
инсталират целите и на тяхната самокалибрация. Run-out компенсацията може 
да се извърши или чрез “натискане” или със “свободни колела”, в зависимост 
от предписанията на производителя на автомобила.   
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ПОДЕМНИК 
Здрав ножичен подемник с капацитет 4 200 кг. Дължина на платформата: 5200мм 
или 4600мм в зависимост от модела 
 
ГЪВКАВОСТ 
Позицията на предните плочи и задните дискове позволява работа над 
автомобили с междуосие от 1800мм до 4400мм. 
 
ПРЕДНИ ПЛОЧИ И ЗАДНИ ПЛЪЗГАЩИ ДИСКОВЕ 
Предни плочи с електронно измерване на ъгъла на управление. Двойни задни 
плъзгащи плочи със заключване в централна позиция и движения по 
дължина/ширина в двете посоки.  
 
Технически данни Точност Обхват на 

измерване 
Тотален обхват на 

измерване 
Предна ос 

Total toe +/-2’ +/-2° +/-5° 
Partial toe +/-1’ +/-1° +/-2°30’ 
Set-back +/-2’ +/-2° +/-5° 
Camber +/-2’ +/-3° +/-10° 
Caster +/-5’ +/-10° +/-18° 
King-pin +/-5’ +/-10° +/-18° 

Задна ос 
Total toe +/-2’ +/-2° +/-5° 
Partial toe +/-1’ +/-1° +/-2°30’ 
Set-back +/-2’ +/-2° +/-5° 
Camber +/-2’ +/-3° +/-10° 
Thrust angle +/-2’ +/-2° +/-5° 
 
 
СТАНДАРТНО ОБОРУДВАНЕ: 
 

• Ножичен подемник с товароподемност 4 200 кг. За вкопан или наземен 
монтаж с дължина на платформите 5 200 мм. или 4 600 мм, двойни задни  
и автоматично или ръчно позициониращи се предни плочи. 

 
• 4 автоматично позициониращи се измервателни глави. 

 
 

• Конзола с компютър, 19” TFT монитор, клавиатура, черно-бял лазерен 
принтер. 

 
 

• Bluetooth комуникация между измервателните глави и конзолата. 
 
 

• Комплект 3 точкови самоцентриращи се захвати 10” – 20” с устройтво за 
бързо захващане, комплект цели. 

  
• Блокатор за спирачния педал, блокатор за волана. 
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Модел: Описание: 
 

ARP 140052S 
4D станция за геометрия с ножичен подемник за наземен 
монтаж с платформи 5 200 мм. и автоматично 
позициониращи се предни плочи . 

 
ARP 140052IS 

4D станция за геометрия с ножичен подемник за вкопан 
монтаж с платформи 5 200 мм. и автоматично 
позициониращи се предни плочи. 

 
ARP 140052 

4D станция за геометрия с ножичен подемник за наземен 
монтаж с платформи 5 200 мм. и ръчно позициониращи 
се предни плочи . 

 
ARP 140052I 

4D станция за геометрия с ножичен подемник за вкопан 
монтаж с платформи 5 200 мм. и ръчно позициониращи 
се предни плочи. 

 
ARP 140046S 

4D станция за геометрия с ножичен подемник за наземен 
монтаж с платформи 4 600 мм. и автоматично 
позициониращи се предни плочи . 

 
ARP 140046IS 

4D станция за геометрия с ножичен подемник за вкопан 
монтаж с платформи 4 600 мм. и автоматично 
позициониращи се предни плочи. 

 
ARP 140046 

4D станция за геометрия с ножичен подемник за наземен 
монтаж с платформи 4 600 мм. и ръчно позициониращи 
се предни плочи. 

 
ARP 140046I 

4D станция за геометрия с ножичен подемник за вкопан 
монтаж с платформи 4 600 мм. и ръчно позициониращи 
се предни плочи. 

 
 

ОПЦИОНАЛНО ОБОРУДВАНЕ: 
 Модел: Описание: 

J20TD 
+ 

J20TDA1.52 
или 

J20TDA1.46 

Пневмо-хидравличен канален подемник 2 000 кг. 
Забележка: подемника ( 1 или 2 броя ) се инсталира в 
завода и трябва да се заяви при поръчката на 4D 
станцията за геометрия. 

 
J20TDA2/1 

Вградена въздушна инсталация за захранване на 1 
канален подемник. 
Забележка: заводско изпълнение 

 
J20TDA2/2 

 

Вградена въздушна инсталация за захранване на 2 
канални подемника. 
Забележка: заводско изпълнение 

 
J20TDA3/1 

 

Вградено осветление на 1 канален подемник. 
Забележка: заводско изпълнение 

 
J20TDA3/2 

 

Вградено осветление на 2 канални подемника. 
Забележка: заводско изпълнение 

 
S650A4 

Чифт рампи за качване на автомобила. 

 
S601A4 

Чифт дълги рампи ( 1 900 мм. ) за качване на 
автомобила. 

 


