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C 880 TILT C 880 W

C 880

GEOMETRIA 3D



GŁÓWNE CECHY I FUNKCJE
Wysokiej jakości system kamer 3D zdolny
do samodzielnego przystosowania się do 
warunków oświetlenia zewnętrznego
Uchwyty 4 punktowe w rozmiarze
od 11” do 25” z pasywnymi tarczami wykonanymi 
z odpornych materiałów
Jednostka główna (PC) zamontowana na
kolumnie (wyposażona w półkę do klawiatury 
i drukarki)
Włoski design
Komputer PC z systemem operacyjnym
Windows 7 i profesjonalnym oprogramowaniem
do ustawiania geometrii oraz międzynarodową 
bazą danych pojazdów
Szybka i łatwa kontrola parametrów ustawienia kół
Animacje regulacyjne ułatwiające ustawienie 
geometrii (opcja)
Pomiar kompensacji kół przez przetoczenie
Wielomarkowa baza danych zawierająca ponad 
15000 pojazdów
Możliwość wprowadzenia nowych pojazdów
do bazy danych
Naścienny zestaw do mocowania uchwytów i
ekranów pasywnych
Przejrzysty program prowadzi użytkownika
przez kolejne funkcje krok po kroku
Obsługa programu możliwa w wersji szybkiej
tylko za pomocą 2 klawiszy
Para obrotnic mechanicznych z adapterami
do kompensacji
Winda poruszająca kamerami góra / dół do
wygodnej pracy z podnośnikiem (opcja)
Mobilny wózek do u chwytów i ekranów
pasywnych (opcja)
Asystent poprawnego wjazdu za pomocą 
kamery (opcja)

 
     

DANE TECHNICZNE

•    zbieżność całkowita +/-20°

•    kąt pochylenia +/-10°

•    kąt pochylenie sworznia +/-30°

•
    

kąt wyprzedzenia sworznia +/-30°

•
    

odchylenie osi jazdy od osi pojazdu +/- 22°

•
    

kąt przesunięcia osi +/-22°

•
    

kąt skrętu +/-35°

•
    

napięcie zasilania 230V/50-60Hz/1Ph 

•

    
temperaturowy zakres pracy -5°C

 
 do +40°C

•

    

wilgotność 20%

 

do 80%

•    temperaturowy zakres pracy 

(drukarka i monitor)

-5°C   do +40°C

C 880 - urządzenie do geometrii kół      007960009905
•  

•
  •

  
•

  •

  2 kamery elektroniczne (stałe umiejscowienie, możliwość zmiany położenia w pionie)

1  Kolumna
1  Stolik na klawiaturę i drukarkę
1  Szafka na PC
2  Tarcze przednie + uchwyty  11”-21”

1  Komplet wsporników naściennych do zawieszenia tarcz i uchwytów
2  Zestawy montażowe ścienne do wspornika naściennego
1  Blokada hamulca
1  Blokada kierownicy
2  Obrotnice mechaniczne z plastikowymi blokadami do funkcji 
przetaczania ROC
1 CD z bazą danych i oprogramowaniem
1 Instrukcja
1 Lista części zamiennych 

  

  

  

•

(+ adapter-rozszerzenie do 25”, z podwójnie profilowanymi  pazurkami.)

•
•
•
•

•
•
•

C 880 TILT z obrotowymi kamerami    007960010020

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

C 880 wersja kompletna na podnośnik 007941000211

C 880W mocowana do ściany              007960010010

Brak komputera, drukarki i monitora

C 880W wersja kompletna na kanał    007941000212

 

007960009910

007960009920 

007936341000

System umożliwiający automatyczną zmianę pozycji do kamer

Wózek do przemieszczania geometrii (wersja mobilna)

007960001230 Komputer przystosowany do współpracy z Geometrią C880

Kody: Produkty:

007960001240 Monitor kolorowy LCD 18,5”

007960001250 Drukarka kolorowa 

Wózek na cele i zaciski  do C880

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
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