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3DT TER�ÍKY (Stabilná technológia) 3 BODY + RÝCHLE UPNUTIE

KOMPENZÁCIA VYROVNANIA 
 ZDVIHÁKA

EXTRÉMNE RÝCHLE: 
NEVYŽADUJE SA 
ŽIADNA KOMPENZÁCIA

Exkluzívne 3D ter�íky:

- nevyžaduje sa žiadna  
   kompenzácia hádzavosti 
- extrémne �ahké 
- žiadne elektronické komponenty 
  vo vnútri 
-  nevyžaduje sa údržba.

Pár 
samocentrovacích 
3-bodových kliem. 

Vybavené s prístrojom 
pre rýchle upínanie.

Žiaden kontakt 
kov s kovom.

Môže sa použi� na 4 st�poch alebo 

nožnicovom zdviháku. 

Automatická kompenzácia roviny 

zdviháka.

NAJRÝCHLEJŠIE 
 NASTAVENIE

Bluetooth prenos medzi 

prednými meracími hlavami 

a riadiacou jednotkou.

RIADENIE NEVYŽADUJE SA 
ŽIADNY ADAPTÉR



 
 

 
 

MEGAPIXELOVÁ 
KAMERA  
S VYSOKÝM  
ROZLÍŠENÍM

DIGITÁLNE ZOBRAZENIE

DIA�KOVÉ OVLÁDANIE
OPAKOVANÉ LEDKOVÉ NA�ÍTANIE

LED predné

LED zadné

JEDNODUCHÉ SPODNÉ 
NA�ÍTANIE VOZIDLA

VYSOKÁ PRESNOS��
NA�ÍTANIA TER�ÍKOV

NA�ÍTANIE 
GEOMETRIE V 8"

RÝCHLA VÝMENA 
BATÉRIE

NAPÁJANIE KÁBLOM

Zelené LED: batéria sa nabíja/ 
        vonkajšie napájanie 
�ervené LED: detektor je zapnutý 
Displej:        zobrazí stav batérie 

Klávesnica s funkciou 
dia�kového ovládania.

Ovládanie nastavení bez 
toho aby ste videli na 
monitor.

Odklon

Zbiehavos�

Odklon

Zbiehavos�

2 VERZIE

TD3000 HP.B B - VERZIE (batérie)

Verzia s batériami 
pre fixnú alebo 
mobilnú inštaláciu. 
Rýchla výmena batérie.

Napájanie káblom 
do zdviháka, pre 
fixnú inštaláciu.

Senzory môžu by��
kedyko�vek �ahko 
odstránené.

TD3000 HP.C



TD3000 HP.B
TD3000 HP.C 

B

Monitor 22” 

A A AA AAA

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

HP Vysoký výkon

Verzia s pevnými kamerami. 
Obsahuje 3-bodové klemy 
pre zabránenie kompenzácie 
hádzavosti. 
Rýchle použitie. 
Dia�kový ovláda��
umiestnený na každom 
senzore. 
Ak požadujete, je možná  
aj kompenzácia 
hádzavosti.

MOBILNÁ A 
BEZPE�NÁ

KOMPAKTNÁ A 
NASTAVITE�NÁ

Poloha A

Poloha B

Rýchle upevnenie do 
zdviháka. Oto�ná 
podpera pre zabránenie 
poškodenia pri  
možnej prekážke  
pri klesaní.

Základ senzora 

môže by� posunutý 

smerom von o 65mm 

v prípade extra 

dlhých vozidiel.

Meranie vozidla až do 4300mm (170") rázvoru.

Meranie vozidla až do 4700mm (185") rázvoru. 

- pohyb oto�ných platní   dopredu alebo 

- montáž senzorov do druhej  sady podpier  

  (štandard)



USUAL 3D

1,5 do 2,5m 
nevyužitý priestor

Žiadny signál

Pevná 
prekážka  
vpredu na 
zdviháku. 
Cenný  
stratený  
priestor 
v servise.

ŽIADNE PREKÁŽKY
Prenosná konzola 
geometrie môže 
by� umiestnená  
kdeko�vek 
pre maximálne 
pohodlie. 
Maximalizuje 
dostupný 
pracovný priestor.

ŽIADNE PRERUŠENIE

�asté  
prerušenie 
prenosu 
signálu.

Vždy 
perfektný 
prenos 
signálu.

ŽIADNY LIMIT 

1 pole 
geometrie

Limitované 
použitie 
iba v jednom 
poli.  
Iba jedna  
pracovná 
výška.

Iba jeden zdvih, 
jedna výška

2 polia 
geometrie

Použivanie  
geometrie 
vo viac ako 
jednom  
poli (volite�né). 
Môže by�  
používané  
v akejko�vek 
výške.

ŽIADNA 
 KOMPENZÁCIA

Žiadne posúvanie, 
polohovanie vozidla 
pre vykonanie 
kompenzácie 
hádzavosti. 
Automatická  
a stála 3D  
vizualizácia 
ter�íkov. Fyzické úsilie

Vyžaduje sa 
potla�enie 
vozidla spä��
a �alej pre 
vykonanie 
merania.



 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

JEDNODUCHÁ VO�BA 
VOZIDLA ANIMOVANÉ INŠTRUKCIE

JEDNODUCHÉ DÁTA

JEDNODUCHÁ GEOMETRIA

JEDNODUCHÉ  
AKTUALIZOVANIE KOMPENZÁCIA HÁDZAVOSTI, AK JE POTREBA

3D ANIMÁCIA

RÝCHLE OVLÁDANIE

QC2R (Rýchla kontrola 2 smermi) 
umož	uje rýchlu diagnózu predných 
uhlov nápravy: celková zbiehavos�  
a príklon. 
Po meraní sa užívate� rozhodne �i  
chce pokra�ova� v geometrii a nastavení 
vozidla.

SMART KARTA pre 
rýchlu aktualizáciu 
databanky. USB k�ú��
pre uloženie a obnovu 
zákazníkov.

• Ovládanie dát a  

  zobrazenie programu 

  je vo Windowse 

• Databanka s viac ako 

  90.000 vozidlami  

•  Databanka zákazníkov 

   s možnos�ou nahrania 

   20.000 vozidiel alebo 

   ŠPZ.
Zhrnutie a porovnanie  

hodnoty diagnózy / opravy 

na jednej obrazovke.

Rýchla  

vo�ba 

vozidla.

Kompenzácia hádzavosti 
ak vyžadujete.*

    
 500 � 150mm 
    
 600 � 170mm 
    
 700 � 200mm 
    
 800 � 230mm



SMARTPHONE - DIA�KOVÉ OVLÁDANIE

STDA141

Ovládacie prvky opakujú funkcie 5 tla�idiel (F1 až F5), �o umož	uje užívate�ovi 
navigova� rôzne zobrazenia a menu, nemusí stá� pred obrazovkou po�íta�a. 
Možnos� priblíženia zobrazených stránok. Uhly sú znázornené so špecifickými ovláda�mi pre 
ve�mi plynulú obnovu. V závislosti od rozmeru vášho prístroja môžete zobrazi� 2 
alebo 6 uhlov sú�asne.

Presunú�

Priblíženie  
obrázku pozadia

Priblíži� Presunú�

Zmenna 
zobrazeného 
uhla

Umož	uje 
zobrazenie 
kláves

JEDNODUCHÝ PRÍSTUP K DÁTAM

PROFILOVA� + 3D GEOMETRIA

Jednoduchý prístup k dátam vozidla jednoduchou  
fotografiou ŠPZ! 
APP zhromaž�uje údaje z registra automobilového priemyslu. 
Zaregistrujte sa a vyberajte vozidlo v databanke. 
Potom sa predvyplní kone�ná správa zna�kou, modelom, 
ŠPZ a dátum registrácie.

Overte, v ktorých krajinách 
je služba k dispozícii.

RAV WS103
Sada pre aktualizáciu geometrie. 
Pláš� pneumatiky na všetkých kolesách je 
meraný ve�mi rýchlo: pred tým ako 
vodi� opustí vozidlo, všetky výsledky 
sú k dispozícii.



 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Umož	uje maximálnu slobodu pri 
vykonávaní geometrie. Program je 
nahraný do lap topu PC, ktorý 
môže by� umiestnený kdeko�vek 
v servise.

VISTAR OSVETLENIE

Bluetooth prenos medzi prednými 
meracími hlavami a riadiacou 
jednotkou.

VISTAR JAMA

Ve�mi praktické použitie na jame, v�aka 
dvom plochým podperám upevnených  
do podlahy. 
Senzory môžu by� kedyko�vek odstránené.

ŠTANDARD

• 1 ovládacia jednotka s PC, monitor, klávesnica, tla�iare	�
• 2 meracie hlavy 
• 4 klemy s ter�íkmi 
• 1 pár S110A7 oto�ných platní 
• 1 stlá�a� brzdového pedála 
• 1 zaistenie volantu 
• Inštruk�ný manuál na CD

STDA117 
(2 x sada) (2 x sada)

STDA124

Všetko v cene prístroja

ZA PRÍPLATOK

STDA118 (VERZIA.B)           STDA128                   STDA23C                STDA119

2 káble pre bezpe�né 
napájanie

Prídavná sada 
2 batérií.

RMS prístroj Sada na meranie 
výšky.

Predná náprava 
Celková zbiehavos��
�iasto�ná zbiehavos��
Presadenie 
Príklon 
Odklon 
Krá�ovský �ap 
Zadná náprava 
Celková zbiehavos��
�iasto�ná zbiehavos��
Presadenie  
Príklon 
Tlak uhla 

Presnos�              Rozsah           Celkový 
                             meraní          rozsah meraní

+/- 2’ 
+/- 1' 
+/- 2’ 
+/- 2’ 
+/- 5' 
+/- 5' 
+/- 2' 
+/- 1' 
+/- 2' 
+/- 2' 
+/- 2'

+/- 2° 
+/- 1° 
+/- 2° 
+/- 3° 
+/- 10° 
+/- 10° 
+/- 2° 
+/- 1° 
+/- 2° 
+/- 3° 
+/- 2°

+/- 20° 
+/- 20' 
+/- 5° 
+/- 10° 
+/- 18° 
+/- 18° 
+/- 20° 
+/- 20° 
+/- 5° 
+/- 10° 
+/- 5° 

Dodávate�: R & J, spol.s r.o. 
                   919 23 Vl�kovce �.114 
                   T.�. 033/5503 777, 5501 659

www.randj.sk 
e-mail: blazek@randj.sk


