
 WINLOGIC

 

PRIEKŠROCĪBAS

FASEP Riteņu ģeometrijas 
regulēšanas sistēma

Viegli 
uzliekami 

stiprinājumi 
ātram un 
precīzam 

mērījumam

CIK DAUDZ LAIKA JĀPATĒRĒ
UZSTĀDĪŠANAI ?

telefons: +371 67702665
 e-pasts: hct@hct.lv

www.hct.lv
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WINLOGIC

WINLOGIC

4’ 35”

80%
Uzstādīšanas laiks samazināts par 80%.

Soli pa solim

Laika 
ekonomija

Papildapr.

IEKĀRTA

CITA IEKĀRTA

Automātiska savirzes 
noteikšana

Bremžu pedāļu 
bloķēšana

Stiprinājumu 
uzlikšana

Sensoru 
pievienošana

Transportlīdzekļa
izvēle

Izgrieziet riteņus Stūres bloķēšana Sāciet
mērījumus

Regulējiet 
(ja nepieciešams)

Regulējuma 
pārbaude

Izprintējiet rezultātus



PRIEKŠROCĪBAS

Viegla un pārskatāma darba
programmatūra.

Auto modeļa izvēle Ražotāja specifikācija

Funkciju vizualizācija Programmatūras pārskats

Priekšējo riteņu savērsuma regulēšana

Winlogic  ir  jauna  riteņu 
ģeometrijas regulēšana 
programmatūra, kas veidota uz 
Windows bāzes ar USB 
savienojumu uz 
ATOMICvadības pulti. 
Lietotājam ērtais interfeiss ļauj 
veikt navigāciju ar "uz priekšu" 
un "atpakaļ" pogām. 
Parametriskā datu banka ļauj 
izvēlēties riteņa ģeometrijas 
specifikāciju, paļaujoties uz 
transportlīdzekļa braukšanas 
augstumu. Mērījumu lapas ir 
samazinātas līdz 3 izvēlnēm, 
atļaujot izmantot dažādus 
skatpunktus ar vienkāršu 
lietotāja saskarni.
Klientu datu banka ir pieejama 
pilnā izdevuma formātā un 
maksas formātā ar papildus 
opcijām.
Vienmēr redzama informācija 
par sensoru savienojumu 
akumulatoru lādēšanu.
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WINLOGIC

FASEP mērsistēma

MĒRSISTĒMA

BEZ KĻŪDĀM IESPĒJAMAS 
KĻŪDAS

FASEP SENSORI

KONTAKTSTIPRINĀJUMS CITI 
STIPRINĀJUMI

CITI SENSORI

PASKAIDROJUMS

Mērījumi vienmēr ir precīzi pat ja sensors ir nobīdīts!

 

CITAS
MĒRSISTĒMAS

Pat ja mērsistēma nav koncentrēta uz riteņa 
sensoru, tā joprojām ir precīzi paralēla trans-
portlīdzeklim: mērījumi ir precīzi, tāpēc ka 
FASER sensori veic mērījumu gar auto (kā 3D 
sistēma).
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Kontaktstiprinājumi

PRIEKŠROCĪBAS

• Uzstādāms tieši uz riepām
• Nav nepieciešams noņemt diska pārsegu
• Nav nepieciešams veikt run-out 
kompensāciju
• aNav nepieciešami adapteri dažādiem 
diskiem

• Divi inklinometri

• 10 radio kanāli

• Svars: 750 gr

• Akumulatora rezerve: 30 h

Infrasarkano staru bezvadu sensori

Nolasīšanas precizitāte un atjaunināšanas 
ātrums

PATENTĒTS

no 10” līdz 26”

JAUNS

Lielisks darba 

diapazons: jebkura 

veida riteņiem

Tie nodrošina precīzu mērījumu bez 
"run-out" kompensācijas, pat ja disks ir
 liekts.

Pārdomāts dizains 
vieglai  un drošai 
lietošanai. 

Tos var viegli uzstādīt uz jebkāda 
veida riepu. Stiprinājumi tiek 
droši  un viegli no�ksēti.



WINLOGIC

CITI 
KONTAKTSTI-

PRINĀJUMI

Kontaktstiprinājumi: tik unikāli!

KONTAKTSTIPRINĀJUMI

Tieši stiprina uz riepas: nav 
nepieciešams pielāgoties 
diskiem.

Var tikt montēti uz zema un augsta 
transportlīdzekļa, tāpēc ka mēra gar 
transportlīdzekli, nevis šķērsām 
(labais-kreisais).



�

750
gr.

β
α

PRIEKŠROCĪBAS

Nē - kabeļiem !!!

Radio signāli ar sensoriem

Sensoru lādēšanas stacija

• Ļoti ātra 
akumulatora 
lādēšana
• 30 stundu darbība

Plaknes vienmēr 
paralēli

Nav nepieciešams 
veikt "run-out" 
kompensāciju

Ātri un precīzi 
mērījumi

Ļoti viegli sensori!
Tikai 750 gr!

• SAVĒRSUMS

• MĒRĪJUMA PLATUMS

• SAVĒŖSUMS, 
IZGRIEŽOT RITEŅUS

α= riteņa plakne
 
β= stiprinājuma 
plakne

• SAGĀZUMS

FASEP mērsistēma: vienkārši lieliska.



WINLOGIC

VDP-M AV6
TRUCK

ATO.XP

VCO-K

VDP-T

VDA

Pilns komplekts

FUNKCIJAS

ENTRY (Default) - VDP-M / VDP-T
• Izvēlnes

• Transportlīdzekļu datu bāze
• Kravas auto datu bāze
• Klientu datu bāze
• Palielinājms
• Datu izdruka

• Paškalibrācija
• Pašdiagnostika
• Izvērsta diagnostikas programma

• Diagnostikas atskaite 
• Izdrukas formāta izvēle
 • Atjaunināšanas iespējas

Tel. nr.: +371 67702665               e-pasts: hct@hct.lv                www.hct.lv


