REWOLUCYJNA TECHNOLOGIA
DLA PROSTEJ KALIBRACJI

TV

65” 4K
KORZYŚCI
Tech Pro DigitalADAS to jedyne
urządzenie na rynku, w którym
zamiast ﬁzycznych paneli z planszami do kalibracji zastosowano
duży ekran 65" 4K, na którym
wyświetlane są cyfrowe plansze
kalibracyjne.
Brak kosztów magazynowania
paneli.
Brak kosztów związanych
z uszkodzeniem paneli.
Brak kosztów dokupowania
paneli.
Oszczędność miejsca
25 m2 vs 50m2.
Aktualizacje paneli
kalibracyjnych online.
Oszczędność do 80% czasu w porównaniu
z tradycyjnymi urządzeniami.

TechPRO Digital ADAS
Prosta, niezawodna kalibracja
systemów wspomagania kierowcy
®

Zadzwoń

i zamów prezentację
w Twoim Warsztacie

58 76 13 500

biuro@sosnowski.pl

ŁATWY W UŻYCIU
Jest tak prosty w użyciu, że nie marnujesz czasu na naukę. Urządzenie poprowadzi "krok po kroku" przez wszystkie etapy procedury kalibracji.
EFEKTYWNY
Kilkukrotne skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie kalibracji
zwiększa konkurencyjność i zapewnia realne oszczędności.
MAKSYMALNA PRECYZJA
Cyfrowa technologia MAHLE TechPRO Digital ADAS gwarantuje wysoką
precyzję kalibracji zgodną w 100% ze specyﬁkacją producentów.
UNIWERSALNY ZASIĘG
Skalibrujesz większą ilość pojazdów, praktycznie wszystkich marek, bez
ponoszenia dodatkowych nakładów ﬁnansowych. Baza danych jest stale
rozwijana i gotowa na przyszłe procedury kalibracji!
WYGODA
Urządzenie do działania wymaga pomieszczenia ok. 25 m2. Konkurencyjne
urządzenia, jeżeli procedura kalibracji wymaga odsunięcia panelu kalibracyjnego na odległość kilku metrów od czoła pojazdu, wymagają pomieszczenia
do 50m2.
CAŁKOWICIE AUTOMATYCZNY
Wysokość TV 65" 4K regulowana elektrycznie. Zmiana pozycji wirtualnych
paneli w stosunku do samochodu realizowana automatycznie, bez udziału
operatora.

DLACZEGO
WARTO WYBRAĆ
TechPRO®
DIGITAL ADAS

SYMULACJA ZMIANY ODLEGŁOŚCI
Procedury kalibracji mogą wymagać ustawienia planszy w dwóch odległościach od czoła pojazdu. Mahle TechPro Digital ADAS symuluje zmianę
odległości za pomocą zmiany rozmiaru planszy na wyświetlaczu.

KEYSTONE CORRECTION - MAKSYMALNA PRECYZJA POMIARU
Procedury kalibracji wymagają precyzyjnego ustawienia plansz kalibracyjnych względem pojazdu.
Tech Pro DIGITAL ADAS cyfrowo koryguje wyświetlaną na ekranie planszę
w celu kompensacji niedokładnego ustawienia odległości od pojazdu oraz
odchylenia od osi pojazdu.

TECHNOLOGIA
TARGETLESS

Cyfrowe panele kalibracyjne pobierane z serwerów MAHLE zawsze zgodne z obecnym
lub przyszłym protokołem kalibracji.

Uniwersalny zasięg! Baza danych
TechPRO® DIGITAL ADAS jest stale
rozwijana i gotowa na przyszłe
procedury kalibracji!

AKTUALIZACJE ONLINE BAZY OBSŁUGIWANYCH POJAZDÓW
AKTUALIZACJE ONLINE PANELI KALIBRACYJNYCH

DLACZEGO
MOŻESZ BYĆ
ZAINTERESOWANY?

KALIBRACJA ZAJMUJE DO 5 MIN
OBSŁUGA PRZEZ 1 OSOBĘ

Naprawa pojazdów z ADAS wykonywana
zgodnie z procedurami producenta
wymaga kalibracji systemu ADAS:
• Po wymianie przedniej szyby
• Po wymianie elementu z zamocowanym czujnikiem (lusterka boczne,
zderzaki, atrapa chłodnicy)
• Po naprawach zawieszenia
• Po wymianie któregoś
z elementów systemu
ADAS na nowy (czujnika,
kamery)
• Po regulacji geometrii
na tylnej osi

Wyłączny dystrybutor MAHLE Digital ADAS w Polsce:
SOSNOWSKI Sp. z o.o. Sp. k. • ul. Marynarki Polskiej 55E • 80-557 Gdańsk
tel.: 58 76 13 500 • email: biuro@sosnowski.pl • www.sosnowski.pl

