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Ve Kdyni dne 02.05.2006
Diagnostická dráha AREX na testování brzd a tlumičů – reference
V září 2005 jsme vybavovali náš nově zřizovaný autoservis APM Automotive s.r.o. v Domažlicích,
který je zároveň vzorovým pracovištěm servisního konceptu AUTOPROFITEAM. Převážnou část
servisního vybavení dodala a montovala společnost CÍSAŘ, v.o.s.. Na místo přímého příjmu
instalovala diagnostickou dráhu AREX ST2PS na testování brzd a tlumičů (dvoudesková zkušebna
brzd, zkušebna tlumičů, měřidlo sbíhavosti) a v její návaznosti podpodlažní nůžkový zvedák AGM C
236/N.
Na místě příjmu je testováno každé vozidlo, které autoservis navštíví. Se zákazníky jsou na počítači
systému projednány výsledky testu, vytištěny příslušné protokoly a výsledky jsou uloženy na harddisk.
Na základě výsledku testu a prohlídky vozidla na zvedáku je se zákazníky sepsána zakázka. Autoservis
i zákazníci berou výsledky testů jako vysoce seriózní podklad pro sjednání zakázky, jelikož:
-

-

průběh testu je rychlý a v maximální míře simuluje dynamické poměry při jízdě vozidla na silnici
(např. skutečný poměr sil při brzdění obou náprav, bezproblémové zkoušení vozidel s náhonem 4 x
4, zobrazení brzdného účinku ABS, atd.),
výsledky testu brzd v grafické i číselné podobě jsou přehledné, srozumitelné a průkazné,
test tlumičů probíhá dle metodiky EUSAMA akceptované výrobci tlumičů (na frekvencích kmitání
od 0 do 25 Hz) a systém AREX navíc zcela automaticky zohledňuje ve vyhodnocení
charakteristiku vozidel, takže výsledky jsou velice objektivní,
výsledek měření sbíhavosti je seriózním podkladem pro sjednání zakázek na přeměření a seřízení
geometrie náprav na 8-bodové geometrii umístěné na čtyřsloupovém zvedáku,
ukládání dat vozidel, zákazníků a výsledků testů na harddisk počítače umožňuje předvést
zákazníkům i výsledky testů provedené při předchozích návštěvách autoservisu, což zvyšuje
důvěru zákazníků vůči autoservisu v oblasti péče o jejich vozidla a jejich udržování v trvale
bezpečném stavu,
dokonale vyvinutý software systému v gramaticky výborné češtině umožňuje perfektní
komunikaci se systémem, a to již v průběhu testu (i zákazník při sledování monitoru je „v obraze“
o tom, co právě probíhá), tak i při prohlížení výsledků, tisku a ukládání výsledků testů apod.,
v našich podmínkách v blízkosti státních hranic je pro nás velice přínosná možnost využít pro
zákazníka – cizince realizaci testu v kterémkoliv z navolených cizích jazyků a s kritérii dle
předpisů platných pro brzdovou soustavu v příslušném státě.
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Diagnostická dráha AREX na testování brzd a tlumičů je z technického hlediska špičkové zařízení
s mimořádně vysokou úrovní vypovídajících schopností o stavu brzdové soustavy a tlumičů. Využívá
všech nejnovějších poznatků ve světě v oblasti mikroprocesorové a počítačové techniky.
Z hlediska ekonomického jde o rychle návratnou investici, když na místě příjmu tato diagnostika
zajišťuje autoservisu vyšší objem zakázek na kvalifikovanou práci a značný objem prodeje
náhradních dílů.
V neposlední řadě jsme přesvědčeni o tom, že diagnostická dráha AREX na přímém příjmu je
významným přínosem v oblasti bezpečnosti silničního provozu.
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