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OEM godkänd Beissbarth verkstadsutrusning 
• Hjulinställningsjustering

flEISSBARI i-I 



KDS 3D Hjulinställning med 3D teknologi:
Snabb, exakt och lättanvänd. 

KOS 30 modernt designad PC vagn med 3D mätsensorer

KDS 3D - optimerad 3D teknologi med permanent nivåmätning. 

KOS 30 sätter ny standard i proffesionell hjulinställning inom BMW 

Groups specifikationer. Förfinad 3D teknologi med triangulation för varje 

hjul och färdhöjds markeringar är nyckeln till hög mätnogrannhet. Säker 

mätnoggrannhet garanteras av Beissbarths stereo kamera mät system och 

CCD referenskamerorna i kombination med den sofistikerade mjukvaran: 

Toe och camber tolerans  ± 2 vinkel minuter.

Vidare:

• lntegrerat referens system: ingen kalibrering behövs
• Slagtåliga lättvikts portabla sensorer

Special Tillbehör:
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4 universalfästen 4 adaptrar för Softline fälgar

(Y) 

0 
m 
I.O 

� 
d, 

0 Bluetooth" •l)�

30 sensorhuvuden i arbete

• Inget utrymme framför eller bakom lyften krävs

• Person och lätta kommersiella fordon med hjulbas mellan

1,800 och 3,400 mm

• Större bakre mättavlor som tillval för fordon med hjulbas

upp till 4,300 mm

1 minuts uppsättning tack vare dom snabba magnetfästena: 

• Bekvämt alternativ till universalfästena

• Snabb och enkel posotionering på hjulbultarna

• För hjulbult med tillräckligt flat yta

• För fälgar med följande hål diameter:

3-bults fälg  98.0 - 112.0 mm dia.

4-bults fälg 98.0 - 130.0 mm dia.

5-bults fälg 98.0 - 139.7 mm dia.
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2 Stora mättavlor Mobil tillbehörsvagn för vridplattor,

hjulfästen, viktpåsar mm.



Bekväm uppstart av mätningen:

• Snabb och enkel verklig mätning med höjdmarkeringarna

med klister pads

• Rullande skevhetskompensering i marknivå
Val mellan tre specifika BMW rutiner för mätning
• Programstyrd, snabb uppmätning, ospecifiserad tillgång

till individuella värden

• Original BMW mätprotokoll

• Tilläggsprotokoll för däckkontroll

Ergonomiskt arbete:
• Automatisk specifiserad resultatadaption tack vare

permanent nivåmätning

• Stabila mätvärden i alla höjder: The KDS 3D sensors följer

med körbanorna

• Stor display för levande mätvärden

• Simultan display av fordonsdata

• Animerade reparationsbilder även för andra märken

Mätområde Measurement for measured 

1. Total toe (fram och bakaxel) 

accuracy value range 

± 4' ± 20 

2. Separata toe (fram och bakaxel)) ± 2' ± 20 

3.Camber (fram och bakaxel)

4. Setback (fram och bakaxel)

5. Trust vinkel

6. Caster

7. Styraxel lutning

8. Toe-out i kurvor

9. Caster korrigeringsområde

10. Hjulbas differens

11 . Offeset Hö/Vä sida

12. Toe bredd differens

13. Axel offset (bakaxel)

14. Max styrlås

2 förlängningplattor till bakre

vridplattor (ingår inte)
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ID 

± 2' ± 30 

± 2' ± 20 

± 2' ± 20 

± 4' ± 18° 

± 4' ± 18° 

± 4' ± 20° 

± 4' ± 70 

± 3' ± 20 

± 3' ± 20 

± 3' ± 20 

± 3' ± 20 

± 4' ± 43° 

IR fjärrkontroll

Hjulinställning 

Leveransomfattning: 
KDS3D 
KDS 3D WLAN 

1690700 0 11 

1690700 068 

• PC vagn  med 19" TFT, tangentbord, skrivare, DVD RNV

läsare

• BMW mjukvara med specifiserad datalicens

• 3D sensorhuvuden x 2

• 3D mättavlor x 4

• Magnet hållare med korta och långa magnetiska bultar x 4

• Set om 4 höjdmarkerare

• Set om 2 höjdmsrkerare för MINI/Z3

• Plattform adaptrar (2 mätpositioner)

• Precisions aluminium vridplattor med iläggsutfyllnad i

aluminium

• Rattlås och pedallås

• Set justerskruvar för positionering av vridplattor på lyft

• 3D mätbox (endast i WLAN version)

Notera: Option för installation på 4-pelarlyft: 15 m kabelset.

Stor databas med specifika värden för mer än 130 olika biltillverkare

är standard (on-line uppdatering)

lnkluderas i leveransen: 

4 magnet hållare

2 sensor huvuden
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Set av reserv klisterplattor 

för höjdmarkeringar

4 höjdmarkerare

4 mättavlor

Kabelset x 2 




