
Endnu et trin fremad og foran

3D HJULUDMÅLING 
       med 2 kameraer

VÆRKSTEDS UDSTYR



C880 er en hurtig, enkel og pålidelig 3D 4-hjuls-
måler med et 2 kamera system. Den brugerven-
lige software sikrer hurtige og præcise resultater 
med 0.01° data visning.

C880 er konstrueret efter internationale erfaringer
og med de bedste komponenter. Udviklet i Italien
og samlet i Kina til udvalgte markeder. 

C880 software kører på en Windows 7 baseret PC
og inkluderer en stor international køretøjs data-
base.  

Bruger databank, til egen indtastning af nye biler.

Sæt med 4 stk. 11” til 21” 4-punkt opspændin-
ger medfølger. ( Og forlængere til 25” medfølger)

Væg monterings sæt, til ophæng af af opsp. og 
målspejle. 

”Kør sikkert på lift” kamera sæt kan leveres. 
(Ekstra udstyr)

Smart vogn til opbevaring af opsp. og målspejle 
kan leveres. (Ekstra udstyr) 

Software beskyttelse med Keyfob.

IKON baseret software interface, som i det øvrige 
HPA program.

LIVE chassis måle data til justeringer
Rullekompensering - eller ”Spring over” 

Fabriks kalibrerede kameraer sikrer hurtig og let 
installation. 

Muti-brand International køretøjs database, geo-
grafisk opdelt, med over 20.000 køretøjer.  

Kunde databank, til at lagre kunder og målinger.

De vigtigste funktioner

Komplet - Effektiv - Intuitiv 



1. Nyeste generation kameraer med HD HiQ linser
    kombineret med specielle HøjOpløsnings målre-
    flektorer.

2. 11” til 21” (25” med adaptere) 4-punkt opspændin-
    ger med integrerede mål reflektorer.

3. Hoved enhed komplet med kompakt PC holder og
        et behageligt metalbord til tastatur og printer.

4. ”Kør sikkert på” lift system med 2 eksterne ka-
    meraer. (Ekstra udstyr)

5. Drejeskivesæt med adapter til rullekompensering 
    medfølger.

6. Motordrevet kamera”elevator” som standard.

7. Hjuludmålings software med intuitive F-tast valg 
        og auto-procedurer.

Ekstra ”plusser” til brugerne:  Gennemtestet,
kendt HPA software, fuldt dækkende data-
bank, Farveudskrift og on-line hjælp.
 

Funktionelle features

Bruger venlig teknologi



PC med Windows 7 OS

Tekniske data:

3D hjuludmåling med 2 kameraer.


