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Optimal kurvjustering av chassi i kombination med hjulinställning
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lektroniska kurvvikts skalor  S  : 
ptimal chassijustering i kombination med 

hjulinställning

om elektroniska viktskalorna VAS 701 009 utför 
högprecisions vikt fördelning på fordonet.  kombination 
med hjulinställning kan chassit justeras optimalt. etta 
ger maximalt grepp och bättre köregenskaper

Med hjälp av kurvviktskalorna optimeras såväl vikt 
distribution som graviditetscentrum i samband med 
hjulinställnings processen. etta försäkrar inte bara 
arbetsytan för optimala mätresultat utan medger även 
direkt återjustering av camber  caster och toe 
inställningar efter ändrade höjdmått ör motorsport är 

S   en investering i snabbare varv tider för 
fodonet.

igitala ur alans s alor:

• ög precision för bästa mätresultat
• ög prestanda lithium polyner batterier  trådlösa
• nkel integrering med dom flesta 

hjulinställningsluyftarna
•   Kompatibel med alla eissbarths hjulinställare och 

dom flesta tredjepart systemen
• ntuitiv mjukvara med tydlig display av mätta 

värden
• lltid live värden på viktplattornas skärmar

ju aru fun tion r för opti al i tdistri ution:
• iktdistribution på varje hjul
• iktdistribution per axel
• ifferens mellan fram och bakaxel
• iktdiribution per sida
• ifferens höger vänster sida
• Kors vikt
• Korsvikt i 
• otalvikt
• ive gravitets center
• rotokoll med verkstadens uppgifter
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Digitala ur i ts s alor: ridplattplattor utrustade med högprecisions lastceller för viktdistrubition som integreras direkt med hjulinställaren.

s ri ning

2 precisions vridplattor med last och styrsensorer (433 MHz)

 precisions vridplattor med lastsensorer  (433 MHz)

 gummiskydd vridplattor

 laddkablar  (4 m)

 S  laddare

adiomottagare  (433 MHz)

Mjukvara och dokumentation (på S  flashdrive)

ranso fattning

s ri ning ata

imension med handtag (  x  x ) 450 mm x 515 mm x 54,5 mm

imension bottenpklatta (  x ) 450 mm x 450 mm

Max last per vridplatta 1,000 kg

Breakaway torque <5 Nm

rekvens 433 MHz 

atteritid fullladdade >24 h

Märnoggranhet <0,2% of final value (0 – 1,000 kg measuring range)

pplösning 1 kg

 klass IP64

Strömförsörjning 5 V

perativsystem för Windows 7 / 8.1 / 10

nis a data

Vridplattor för hjulinställning:
• Med styrsensorer för maximalt rattustlag
• VMycket hög kvalitet och hållbarhet
• Stålkulor för reduserad friktion och högre 

noggranhet
• Kompatibel med alla hjulinställningslyftar   

Digital live display

unda illägg för perfekt yta

Robusta stålkulor i  
styrhölje
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