System do geometrii kół
3D z dwiema kamerami
FWA 6620, 6720, 6820 firmy Bosch
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FWA 6620
Wersja kompaktowa

Wysokość belki
regulowana
ręcznie

System do pomiaru geometrii kół z 2 kamerami:
Wyniki pomiaru w ciągu 3 minut
FWA 6720

Wersja z wózkiem.
Belka regulowana
elektrycznie przyciskiem

Montaż skrzynki na kolumnie
– oszczędność miejsca

Łatwa instalacja w warsztacie
	system pomiarowy przed pojazdem
	brak kalibracji przy pierwszej instalacji
	regulowana wysokość belki z kamerami
	możliwość pracy na różnych
wysokościach
	do podnośników i na kanał
	od małych samochodów do użytkowych
	inteligentne diody LED jako pomoc
przy regulacji
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Wersja z wózkiem.
Automatyczne śledzenie
wysokości tablic

Automatyczne
śledzenie
wysokości tablic

Elektryczny
przesuw belki

FWA 6820

Automatyczne wykrywanie tablic pomiarowych
i regulacja wysokości
belki z kamerami

Więcej miejsca do
przechowywania
w osobnym wózku

Dodatkowy monitor
kontrolny na dole

W zakresie dostawy: uniwersalne zaciski mocujące oraz zestaw
obrotnic
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System do geometrii kół z 2 kamerami
Szybko i dokładnie
Regulacja wysokości belki z kamerami:
w zakresie 600-2400 mm w celu dostosowania wysokości
pracy (nawet na poziomie podłogi)
FWA 6620: wysokość belki regulowana ręcznie
FWA 6720: elektroniczna regulacja za pomocą przycisku
FWA 6820: automatyczne śledzenie tablic pomiarowych
na kołach

2 400 mm

3min

600 mm

Elastyczne ustawienie monitora:
	montaż na kolumnie lub zamocowanie
na wózku – zależnie od preferencji
	wygodne wykonywanie prac regulacyjnych
Wózek na kółkach w wersjach
FWA 6720, 6820:
	więcej miejsca do przechowywania niż
w FWA 6620
	przesyłanie danych przewodem
	miejsce na komputer i drukarkę (opcja)
	uchwyty do zawieszania zacisków i tablic

Dla wszystkich profesjonalnie wypoziomowanych
stanowisk do geometrii kół:
podnośnik 4-kolumnowy *, nożycowy, stemplowy,
kanał obsługowo-naprawczy
Dopuszczalna odchyłka wysokości

1 mm

Między przodem i tyłem

2 mm

Po przekątnej między lewym przodem
a prawym tyłem

2 mm

* Zwrócić uwagę na odległości (patrz ostatnia strona)

Kanał
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Podnośnik

Maksymalnie

Między stroną lewą i prawą

Instrukcje dotyczące procedury pomiarowej
na monitorze lub poprzez inteligentne diody kamer dla:
	ustawiania tablic pomiarowych
	przeprowadzenie kompensacji
	wykonania skrętu kół

Małe tablice pomiarowe
	oszczędność miejsca
	brak mechanicznej poziomicy
(wirtualne wyrównanie)
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Oprogramowanie
Pomiar geometrii kół z dwiema kamerami
Oprogramowanie do pomiaru geometrii kół
	PC z Windows 10
	przyjazny dla użytkownika, intuicyjny interfejs
	prowadzone przez program procedury pomiarowe:
standardowa (Standard), szybka (Quick) i dowolnie
wybierana (Random)
	szeroka baza danych dla pojazdów z Autodata
	pokazywanie pochylenia koła w podniesionym stanie
ułatwia regulację

Menu główne

Widok standardowych wyników pomiarów

Standardowo mierzone parametry
	zbieżność całkowita (oś p+t)
±50 °
	zbieżność połówkowa (oś p+t)
±25 °
	pochylenie koła (oś p+t)
±15 °
	nierównoległość osi kół (oś p+t)
±9 °
	odchylenie osi geometrycznej
±9 °
	wyprzedzenie sworznia zwrotnicy
±22 °
	pochylenie sworznia zwrotnicy
±22 °
	rozstaw osi
1 800 - 4 500 mm
	rozstaw kół
1 100 - 1 900 mm
Wyświetlane dodatkowe parametry
	średnica obręczy koła
	przestawienie boczne osi
	rozstaw osi z każdej strony
	nierównoległość osi
	różnica rozstawu osi między stronami
	różnica rozstawu kół

Wszystkie wyniki pomiarów na jednym ekranie

6

Dla małych i dużych rozstawów osi
Możliwość stosowania dla rozstawów osi
od 1 800 do 4 500 mm.

Szeroka baza danych dla pojazdów z Autodata
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Inteligentne LED-y wspomagają regulację:
dodatkowa sygnalizacja świetlna na belce z kamerami
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Tablica – lewy przód

Tablica – lewy tył
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Wyrównanie ustawienia tablic za pomocą wirtualnych poziomic
na monitorze TFT lub za pomocą wskaźników LED na belce
z kamerami. Dla każdego koła z tablicą pomiarową przypisana
jedna linia diod LED (1-4).

Postęp procesu

Kierunek przetaczania

Przebieg kompensacji bicia obręczy
diody 1 oraz 3 pokazują postęp procesu, diody 2 oraz 4
kierunek, w którym należy przetaczać pojazd. Lewe i prawe
wskazania są identyczne.
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Postęp procesu

Kierunek
skręcania kierownicy

Wskazówki dotyczące procedury skręcania kierownicy
diody 1 oraz 3 pokazują postęp procesu, diody 2 oraz 4 kierunek,
w którym należy obracać kierownicę. Lewe i prawe wskazania są
identyczne.

Kierunek przetaczania

Postęp procesu

Kierunek
skręcania kierownicy

Postęp procesu

Tablica – prawy tył

Tablica – prawy przód

3
4

9

Wyposażenie standardowe
i akcesoria
Wyposażenie standardowe
FWA 6620

Oznaczenie

Akcesoria wyposażenia standardowego
Nr katalogowy

FWA 6620
Kolumna
z belką
i kamerami
RAL 6018
(zielony)

FWA 6720

Oznaczenie

1 692 000 021

Nr katalogowy

FWA 6720
Kolumna
z belką
i kamerami
RAL 6018
(zielony)

1 692 000 022

FWA 6820

Oznaczenie

1 692 000 023

Nr katalogowy

1 692 000 024

Wózek z PC,
myszą,
klawiaturą (US),
dodatkowym
monitorem 19”
i akcesoriami
RAL 6018
(zielony)
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Monitor 24“

w przygotowaniu

Monitor 19“
(tylko
FWA 6820)

w przygotowaniu

Tablica pomiarowa przednia
lewa

1 692 000 116

Tablica pomiarowa przednia
prawa

1 692 000 117

Tablica pomiarowa tylna lewa

1 692 000 118

Tablica pomiarowa tylna
prawa

1 692 000 119

Obrotnica
(1 szt.)

1 692 000 122

Wypełniacz
do obrotnicy
(2 szt.)

1 692 000 155

Uniwersalne
zaciski mocujące
13-25“ (1 szt.
z łapami standardowymi)

1 692 000 134

4 szt. jako
wyposażenie
standardowe

FWA 6820
Kolumna
z belką
i kamerami
RAL 6018
(zielony)

Nr katalogowy

2 szt. jako
wyposażenie
standardowe

Wózek z PC,
myszą,
klawiaturą (US)
i akcesoriami
RAL 6018
(zielony)

Oznaczenie

1 692 000 020

Szafka z PC,
myszą,
klawiaturą (US)
i akcesoriami
RAL 6018
(zielony)

Zdjęcie

1 692 000 025

Blokada
pedału
hamulca

1 692 000 120

Blokada koła
kierownicy

1 692 000 121

Klin pod koło
(2 szt.)

1 692 000 156

Wyposażenie dodatkowe
(opcjonalne)
Drukarka
Zdjęcie

Zaciski mocujące Multi-Fit
Oznaczenie

Drukarka

Nr katalogowy

dobrać z rynku

Zdjęcie

Oznaczenie

Nr katalogowy

Zacisk mocujący
Multi-Fit
13-22“
4 łapy
standardowe
do Multi-Fit
w wyposażeniu
(1 szt.)
(zestaw 4 szt.)

1 690 311 089
1 690 311 112

Łapy dla uniwersalnych zacisków mocujących
Zdjęcie

Oznaczenie

Nr katalogowy

Łapa standardowa dla
uniwersalnych
zacisków mocujących
dla normalnych
obręczy
stalowych
(1 szt.)

(4 szt.)

1 692 000 135

Łapa specjalna 1
dla uniwersalnych zacisków
mocujących
dla obręczy
alu-standard
i alu-Softline
(1 szt.)
(16 szt.)

1 692 000 138
1 692 000 142

1 690 311 116

Łapa specjalna
do zacisków
Multi-Fit
dla obręczy
alu-standard
i alu-Softline
(4 szt.)

1 690 311 164

1 692 000 136
1 692 000 140
Łapa
do zacisków
Multi-Fit
dla ciężarówek

Łapa specjalna 3
dla uniwersalnych zacisków
mocujących
dla obręczy
alu-Softline
(1 szt.)
(16 szt.)

1 690 311 113

Łapa standardowa do zacisków
Multi-Fit
dla normalnych
obręczy
stalowych
(4 szt.)

Łapa specjalna 2
dla uniwersalnych zacisków
mocujących
dla obręczy
alu-standard
(1 szt.)
(16 szt.)

Przedłużacz 28“
do zacisków
Multi-Fit

(4 szt.)

1 690 311 115

1 692 000 137
1 692 000 141
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Zakres stosowania
Rozmiar obręczy
13“- 25“
Rozstaw kół
1 100 - 1 900 mm
Rozstaw osi
1 800 - 4 500 mm
Odległość kolumny do obrotnicy
1 800 - 2 400 mm
Odległość między lewą i prawą kamerą
2 240 mm
Zasilanie elektryczne
Napięcie zasilania
Częstotliwość
Moc
Wymiary
Wysokość kolumny
Długość belki z kamerami
Ciężar kolumny
Ciężar belki z kamerami
Wersja językowa
polska

120 - 220 V
50/60 Hz
0,72 kW

2 600 mm
2 500 mm
47 kg
15 kg

1 800 - 2 400 mm

Odległość między belką z kamerami a środkiem obrotnicy

Uwaga dotycząca stosowania podnośnika 4-kolumnowego:
Aby uniknąć zakłócenia pola widzenia kamer przez kolumny
podnośnika, należy przestrzegać następujących minimalnych
odległości:
Odstęp belka-obrotnica
1 800 mm
2 100 mm
2 400 mm

Odległość minimalna
2 650 mm
2 700 mm
2 750 mm

Więcej informacji na temat wyposażenia
Bosch na stronie:
www.bosch-ww.pl

Kierujemy się tym,
co jest najlepsze dla warsztatu.

Dystrybutor:

Robert Bosch Sp. z o.o.
Wyposażenie Warsztatów
02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105
tel.: 22 715 40 00
www.bosch-ww.pl
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2017/12 Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian technicznych oraz handlowych. Informacje podane w katalogu nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Dane techniczne

