Přístroj pro měření geometrie náprav 3D
PROGEO 3D – rychlá, kompaktní a spolehlivá 3D
geometrie s 2-kamerovým systémem. Přístroj vyvinutý ve
spolupráci s italskou firmou CORGHI má uživatelsky
jednoduché softwarové funkce s rychlým a přesným
měřením.
• přesnost měření 0,010
• adaptabilní funkce kamer – přizpůsobují se
okolním světelným podmínkám
• mechanizmus plynulého chodu příčného ramene
s kamerami, umožňující pracovat na vozidle
v jakékoliv výšce
• LCD monitor, klávesnice, myš a PC značky DELL
= garantovaný servis přímo od výrobce do
24hodin
• rozsáhlá databanka s možností každoročního
rozšíření. Databanka obsahuje více než 25 000
osobních a užitkových vozidel z Evropy, Asie i
Ameriky
• uživatelská databanka umožňující vkládání údajů
nových vozidel dle dostupných dat
• animace zobrazující přípravu vozidla na měření
• grafická nápověda při hledání seřizovacích míst
• možnost seřizování sbíhavosti při natočených
kolech
• měření maximálního rejdu bez nutnosti použití
drahých předních elektronických točnic.
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Sestava zařízení standardně obsahuje:
• ovládací totem s PC, LCD monitorem a tiskárnou
• 4 ks 4-bodových svorek 10" – 25" s odrazovými zrcadly
• přípravky pro zablokování volantu a brzdového pedálu
• sadu mechanických točnic pod přední kola
• návod

technická data:
celková sbíhavost
částečná sbíhavost
odklon kola
záklon rejdového čepu
příklon rejdového čepu
rozdíl rozchodu kol
rozdíl natočení kol
maximální úhel natočení kol
přesazení kol předních/zadních
boční přesazení
rovnoběžnost náprav
úhlopříčné měření
celkový úhel

± 240
± 120
± 100
± 300
± 300
± 240
± 240
± 600
± 220
± 40
± 99 mm
NE
± 400
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PROGEO
3D
standard
s pevnými
kamerami – umožňuje měřit vozidlo
pouze v jedné výšce

Akční cena 256.700,- Kč bez DPH

PROGEO 3D standard s pohyblivými
kamerami – umožňuje měřit vozidlo
v jakékoliv výšce

Akční cena 270.900,- Kč bez DPH

PROGEO 3D mobil s pevnými kamerami
– umožňuje měřit vozidlo pouze v jedné
výšce

Akční cena 265.900,- Kč bez DPH

PROGEO 3D mobil s pohyblivými
kamerami – umožňuje měřit vozidlo
v jakékoliv výšce

Akční cena 279.800,- Kč bez DPH
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Uvedené ceny jsou včetně dodání, instalace a zaškolení obsluhy.
Záruční a pozáruční servis po celém území České republiky. Servisní střediska
máme také v Praze a v Brně.
Kdykoliv Vám rádi poskytneme jakékoliv další informace.
V případě zájmu Vám poskytneme výhodný obchodní úvěr.
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