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FŐ JELLEMZŐK ÉS FUNKCIÓK
A 3D kamerák kiváló minőségű rendszere 
képes önállóan alkalmazkodni a világítási 
feltétekhez.
Ellenálló anyagból gyártott passzív tárcsákkal 
ellátott 11–25” méretű 4-pontos rögzítő 
elemek
A fő egység (PC) a (a billentyűzet és nyomtató 
számára szánt polccal rendelkező) oszlopon 
felszerelt
Olasz dizájn
PC számítógép Windows 7 operációs 
rendszerrel,
futóműállító berendezést szolgáló szakszerű 
szoftverrel, valamint a nemzetközi 
járműadatbázissal.
A kerekek beállítási paramétereinek gyors és 
könnyű ellenőrzése
A geometria beállításának megkönnyítésére 
szolgáló rajzfilmszerű animációk (opció)
Gurítós kerékütés kompenzáció  
Több mint 15000 különböző márkájú járművet 
összefoglaló adatbázis
Az új járművek az adatbázisba való 
bevezetésének lehetősége
A rögzítő elemek és passzív képernyők fali 
rögzítését szolgáló készlet
A szoftver átlátható módon átvezeti a 
használót egyik funkciótól másikig
Lehetséges a gyors módon történő szoftver 
kezelés, csak 2 billentyű segítségével
Kompenzációs adapterrel ellátott egy pár 
forgózsámoly
A kamerákat fel- és lefelé mozdító, az emelő 
kellemes kezelését biztosító lift (opció)
Rögzítő elemek és passzív képernyők tolható 
tartója (opció)
A helyes bemenetnek ellenőrzése kamera 
segítségével (opció)

 
     

MŰSZAKI ADATOK

•    teljes összetartás +/-20°

•    kerékdőlés +/-10°

•    csapdőlés +/-30°

•
    

csapterpesztés +/-30°

•

    

a menettengely és a kocsiszekrény 

hossztengelye közti eltérés

+/- 22°

•
    

menettengely szög +/-22°

•
    

kanyarodási szögeltérés +/-35°

•
    

tápfeszültség 230V/50-60Hz/1Ph 

•

    
üzemi hőmérséklet -5°C

 
 do +40°C

•

    

nedvességtartalom 20%

 

do 80%

•    üzemi hőmérséklet 

(nyomtató és képernyő)

-5°C   do +40°C

C 880 - futóműállító berendezés     007960009905
•

•
•
•

•

2 elektronikus kamera (rögzített elhelyezés, fel- és lefelé való mozdítás lehetősége)
1 Oszlop
1 asztal a billentyűzet és a nyomtató számára 
1 PC szekrény
2 Elülső tárcsa + rögzítő elemek 11–21”
 (+ adapter - kibővítés 25”-ig, duplán profilozott.)
1 A rögzítő elemek és passzív képernyők fali rögzítését szolgáló tartórúd
2 Fali szerelési készlet a fali tartórúdhoz 
1 Fékzár
1 Kormányzár
2 Forgózsámoly műanyag zárokkal a ROC gurításhoz
1 CD adatbázissal és szoftverrel
1 Használati útmutató
1 Alkatrészek listája

•

•
•
•
•

•
•
•

C 880 TILT forgatható kamerákkal    007960010020

Obrotowe kamery zamiast windy, odpowiednia 
do podnośnika lub na kanał, wersja kompletna

C 880 teljes változat emelőhöz            007941000211

C 880W a falhoz rögzíthető                  007960010010

Brak komputera, drukarki i monitora

C 880W teljes változat csatornához    007941000212

 

007960009910

007960009920 

007936341000

Rendszer lehetővé tesz a beállítás automatikus változtatását kamerák felé

Tolható tartó geometria áthelyezéséhez (mozgatható változat) C880

007960001230 Geometriával együttműködő számítógép

Kódok: Termékek:

007960001240 Színes képernyő LCD 18,5”

007960001250 Színes nyomtató

Tolható tartó táblák és csipeszek számára C880 
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