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Alinhador de Rodas Hofmann Geoliner 780

A Hofmann Geoliner 780, é uma alinhadora de direcções 3D, que não possui barras horizontais para fixação das
câmaras nem elevador central. Pode ser usada em diversas novas aplicações, como, por exemplo, perante a
necessidade do veículo sair pela frente do elevador.
As duas colunas verticais localizadas nas extremidades da área de trabalho, estão equipadas com 3 câmaras de
vídeo que se movem automaticamente quando o veículo sofre movimentações no elevador. Uma câmara
montada na lateral interior de uma das colunas, controla a verticalidade das câmaras frontais entre si, que por
sua vez estão directamente apontadas aos alvos montados no veículo.
A Geoliner 780, faz uso da melhor e mais evoluída tecnologia de medição aplicada no alinhamento de direcções.
Com tecnologia 3D, sistema de vídeo integrado e sistema operativo Windows, esta máquina é capaz de realizar
um alinhamento em metade do tempo utilizado numa máquina de alinhar convencional.
O processo de alinhamento é realizado em apenas 4 passos, os dados fornecidos são sempre exactos e em tempo
real e a transmissão de dados é realizada por via Wireless (sem fios). Não há necessidade de elevar as rodas do
veículo para cumprir a operação de compensação da jante e os alvos aplicados nas rodas são de construção
robusta, à prova de choque e não fazem uso de componentes electrónicos, o que garante a fiabilidade e
durabilidade necessárias para um uso diário e permanente.
Outra das grandes vantagens desta tecnologia, é a de esta máquina estar permanente e automaticamente
calibrada, necessitando apenas de um reconhecimento dos alvos aquando da montagem.
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Importante: A lista de dispositivos compatíveis com asanetwork e suas características estão sujeitas a alterações a
qualquer momento pelo fabricante do equipamento. Informações B2B-automotive fabricante de equipamentos nela
enunciados, mas B2B-automotive não garantem que esta informação é atual, sendo meramente informativa. Portanto,
você deve contatar o fabricante do equipamento ou do distribuidor, para confirmar e verificar as informações.
Importante: La relación de equipos compatibles con asanetwork, así como sus características, están sujetas a
modificación en cualquier momento por el fabricante de los equipos. B2B-automotive ha plasmado en este documento
información del fabricante de equipos, pero B2B-automotive no garantiza que esta información esté actualizada,
siendo meramente informativa. Por lo tanto usted debe contactar directamente con el fabricante de equipos, o su
distribuidor, para confirmar y verificar cualquier tipo de información.
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