
мод.  ЕХАСТ 70 РАДИО  

• Компютъризиран стенд за реглаж на преден и 
заден мост, с 8 CCD-сензора. 

• Основен възел: метален кабинет на колела и 
отделно защитено отделение за принтера, работно 
пространство за работа с документи, 
професионален персонален компютър с DVD 
плеър, инсталиран Windows XP, софтуер на 
български език, клавиатура със 102 клавиша,  
блокировка на управляващите колела, депресор на 
спирачката и инструкция за експлоатация. 

• Комплект от 4 измерителни глави с 8 CCD-сензора 
и 8 електронни инклинометъра.  

• 4 броя четириточкови захвати 10”-26”, 2 броя 
предни вътрящи плочи 

• Безжично предаване на данни чрез промишлено 
радио по SSPP 2,4 GHz  технология. Разположени в корпуса батерии. 
Зарядно устройство закрепено към корпуса. Включени са и аварийни 
кабели. (само за радио версията) 

• Измерителните датчици са със заводска настройка за работа с електронни 
въртящи плочи. (само за версия Car Marker). 

• 32 битов софтуер за реглаж на колелата “EXACT ALIGNMENT PRO” 
включващ процедурите по събирането на колелата. Подготвен за 
инсталиране на анимация или неподвижни диапозитиви за настройките на 
автомобила, Cal One-Touch, OnLine спецификации за реглаж, RH meter, 
Romess и Asa Network.  

• Подготвен за инсталиране на база данни за товарни автомобили, автобуси и 
ремаркета, както и процедурите по тях.  

• ПРИ ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОРЪЧКА – инфра-червено дистанционно 
управление.   
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