SCT 1415/415: Statická kalibrace kamery
pro funkce asistenta jízdy v jízdních pruzích

SCT 1415: Univerzální měřicí lišta pro kalibrační
tabule k dovybavení kalibrační sady DAS 800/1000
Asistenční systémy řidiče (DAS) již nejsou

SCT 1415: Univerzální dovybavení pro DAS 800/1000

montovány pouze do vozidel vyšších tříd. Značně

Kalibrační zařízení pro nastavování DAS typu VAS 6430 (DAS
800/1000) lze dovybavit měřicí lištou a kalibračními tabulemi

rozšířené jsou už i u kompaktních vozidel.

pro téměř všechny výrobce vozidel. Nastavení kalibračního

Kalibrace a nastavení asistenčních systémů

přípravku se provádí následujícím způsobem:

řidiče DAS je tak pro autoservisy stále silnějším

ff Čárový laser (-> střední podélná rovina)

ekonomickým faktorem.

ff Geometrie náprav s 3D nebo CCD technologií

SCT 1415 v kombinaci s modulem čárového
laseru (obr. kalibr. tabule pro Mercedes-Benz)

(-> geometrická jízdní osa)

SCT 1415 s měřením geometrie náprav
s CCD (obr. kalibr. tabule pro Kia/Hyundai)

SCT 1415 s měřicími tabulemi 3D
(obr. kalibr. tabule pro Nissan)

Rozsah dodávky SCT 1415 (1 690 380 100)
ff Přesná měřicí lišta s magnetickým uchycením kalibračních
tabulí (kalibrovány z výroby)
ff Přizpůsobeno pro uchycení na přípravku VAS 6430-4
(DAS 800/1000)
ff Modul čárového laseru P-Assist pro rychlé a snadné
nastavení měřicí lišty na výrazné referenční body na vozidle
(např. znak, čočka kamery, anténa)
ff Pro vytvoření druhého měřicího pracoviště je možné dokoupit
sloup SCT 410 pro upevnění přesné měřicí lišty

DAS 1000: Kalibrační zařízení
s namontovanými DAS moduly
a 3D měřicími tabulemi

Přesná měřicí lišta pro uchycení
kalibračních tabulí

Multi-Target-Shop
Kalibrační tabule pro
následující výrobce
vozidel

Renault, Smart, Infiniti
Typ 1 (sada) pro Renault,
Smart, Infiniti
Objednací číslo:
1 690 381 142

Mazda
Typ 1
Objednací číslo:
1 690 382 318

Mercedes-Benz
Typ 1 (osobní vozidla)
Objednací číslo:
1 690 382 312

Nissan Qashqai
Typ 1 (sada)
Objednací číslo:
1 690 381 139

SCT 415: Nezávislé univerzální řešení
SCT 415: Samostatné multiznačkové pracoviště
Precizní stojan v kombinaci s přesnou měřicí lištou pro
uchycení terčů specifických pro vozidlo. Lišta je výškově
flexibilně nastavitelná. Nastavení reference vůči středové
podélné rovině vozidla nebo vůči podvozku se provádí
pomocí laseru.

Perfektní kombinace FWA a DAS:
Měření geometrie náprav pro nastavení sbíhavosti/odklonu
kol a kalibraci asistenčních systémů řidiče
ff Vysoká flexibilita díky použití systému Multi-Target-Shop
(viz dole)
ff Krátká doba přestavby: Změna kalibračních tabulí
a vyrovnání před vozidlem během několika sekund
ff Maximální přesnost kalibrace díky přesnému
magnetickému uchycení kalibračních tabulí
ff Jemné nastavení úhlu stáčení, kývání a náklonu
odpovídající specifikacím výrobce vozidla
ff Čárový laser pro nastavení na vozidle
ff Zelená laserová čára jasně viditelná i za intenzivního
osvětlení

Rozsah dodávky SCT 415 (1 690 380 120)
ff Přesná měřicí lišta s magnetickým uchycením

Univerzálně použitelné, kombinace robustního vozíku
a sloupu s výškovým nastavením

kalibračních tabulí (kalibrovány z výroby)
ff Pojízdný vozík se stabilním sloupkem pro uchycení
měřicí lišty
ff Modul lineárního laseru P-Assist pro rychlé a snadné
nastavení měřicí lišty na výrazné referenční body
na vozidle
ff Svinovací metr 5 m, olovnice a značkovací šňůra
ff Volitelné: Stojanové konzole P-Assist pro přední
a zadní kola (1 690 381 138)

Honda
Typ 1 (sada)
Objednací číslo:
1 690 381 143

Kia/Hyundai
Typ 3
Objednací číslo:
1 690 382 316

Kia/Hyundai
Typ 1
Objednací číslo:
1 690 382 288
Také pro PSA a Fiat

Honda
Typ 3
Objednací číslo:
1 690 382 349

Toyota
Typ 1
Objednací číslo:
1 690 382 287

Statické
s terčem

DAS 800
DAS 1000

SCT 1415

SCT 415

Profesionální servis DAS
Kalibrace přední kamery
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Dynamické
s kalibrací jízdou
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V závislosti na systému v kombinaci s kalibrační jízdou
Kalibrační jízda s jednoduchou počáteční kalibrací
Pro jednotlivé typy vozidel je povinná také statická kalibrace
Pro jednotlivé typy vozidel rovněž dynamická kalibrace

Zde dostanete originální kvalitu Bosch:

 lze použít; – nelze použít; O v přípravě

AA/SEC 1 987 715 267 /201612

2)

Laserový modul na přesné měřící liště

2) 3)

Subaru

1)





Hyundai

Mitsubishi

Terče jednoduše nastrčit pomocí
magnetického držáku na přesné lože



Technické změny a změny programu vyhrazeny.

BMW
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Výrobce

Více informací na adrese:
www.bosch.cz
www.bosch.sk

Vyrovnání k vozidlu pomocí čárového laseru

