
VAS 741 083
Däckdiagnos system

Scanna QR koden         
och kolla in EasyTread
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VAS 741 083

VAS 741 083 optiskt diagnossystem: 
högpresitions mätning via CCL-teknologi*

Högpresitions metod med ljussektioner 

Ljussektionsmetoden genererar exakta resultat 
LED projekteringen ger genom ett unikt 
transmissionsfolie med färgade fält (se nedan).  
Från däcket skapas via kameror värden som 
omvandlas till ett 3D moln.  Baserat på detta 
ändras färgernas spektrum till information om 
däckets mönsterdjup. 

Mätning av mönster djupet 
genom ljusförändringar i 
det färgade området 
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• Flimmer fri: Till skillnad från lasermätning motverkar
LED projektion allt flimmer - utan glapp i
mönsterdjupsmätningen

• I jämförelse med lasersystem använder CCL
mätningen* i praktiken inga rörliga delar.
Easy Tread har således hög tålighet mot damm,
vibrationer, fukt eller temperaturskillnader

Fördelar med CCL mätning*
•  Topp presition: 18 mätlinjer med en bredd på 1,8 mm

var ger en ytmätning baserat på däckets maximala
kontaktyta. I jämförelse: Laserprojektering använder
linjer på 1 mm bredd.

•  Hög upplösning: Mäter med upp till 2500 pixlar. 

•  100 kort per sekund
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VAS 741 083 = snabb mätning
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Kabinett och 
monitor som 
option

VAS 741 083

VAS 741 083      
MÖNSTERDJUPSDIAGNOS VID 
VERKSTADSINFARTEN DÄCKDIAGNOS 
MED NUMMERPLÅTSIDENTIFIKATION     

• Överkörningshastighet 8 km/tim
• Mäts under körning utan stopp
• Senaste kamera teknologin (mätsäkerhet +/- 025 mm)
•  Distinkt färgat CCL ljussektionsmetoden tack vare stor kontaktyta
•  Mätning av mönsterdjup av alla hjulen på ett par sekunder
•  Utvärdering av förslitnningsmönster

Värdefulla data för däckspecialisten
• Databaserade mätresultat på TV, PC eller Tablets
• Tydlig display av mönsterdjup och

förslitningsinformation
• Integrerad databas för statistisk utvärdering
• (Option) interface för arbetsplatsuppkoppling

Enkel att installera

• Ingen internet uppkoppling eller tryckluft behövs
• Låg installtionshöjd: bara 85 mm ovangolv nivå
• Kraftig konstruktion för axeltryck upp till 4 ton

4

Alla 4 däcken mäts när fordonet passerar
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VAS 741 083  i bilreceptions miljö 
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VAS 741 083

Utökad däckanalys
med identifiering av däckskador

Nyckel/ typiska förslitningsmönster:

Normal

För lågt lufttryck 
För högt lufttryck

Camber fel

Lättöverskådlig:      
Mönsterdjup  (mm) i 3 zoner  

• Vänster - center - höger
• Bästa uppmätta värde är alltid

klart markerat
(i detta fallet 5,2 mm)

Verkstadsinformation

Rött: Byt däck!
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Protokoll

Lätt och förstålig: 
Rekomenderad åtgärd

Aktuell bromssträcka 
förhållande till idealvärde 
visas på utskriften.

Fordonsstaus bild: 
Övergripande utvärdering 
av fordonets säkerhet

Tid och datum för test

ANPR KAMERA: 
Automatisk nummerplåts 
identifiering

Key / typical wear patterns:

Grönt: Däck OK

Lätt och förstålig: 
Rekomenderad åtgärd

• Justera lufttryckett?
• Byt hjul?
• Sälja däck?
• Hjulinställning?
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Automatisk nummerplåts 
identifikation vid passering

OCR mjukvara genererar numeriska värden 

8

Uppkopplng mot TDS med stor eller liten kabeltunnel
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VAS 741 083 i nedfällt montage

Fristående helautomatisk infraröd kamera,  3 FPS

ANPR kamera (för automatisk 
nummerplåts igenkänning
•  Univeriell setup för främre eller bakre  nummerplåt
•  Lands och regions identifikation
•  Överkörningshastighet upp till 8 km/tim
•  Dataöverföring till VAS 741 083 via LAN
•  Enkel installation och kalibrering
•  Stabil stålhus som överkörningsskydd (upp till 4 ton)
•  CDC lack skyddar mot rost
•  IP65 klassad
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VAS 741 083

Användar interface 
Intuitive och lättförstådd

Display lösningar med databaserad visning för VAS 741 083 

Lättförstålig klassifisering av däckstatusen baserad 
på färg  indikering (rött, gult och grönt).

Integrerad databas med analys för däckstatistik. 
Mjukvarulösningen skyddar kunddatan i enlighet med GDPR.

Datavagn med PC (tillval) 
Direkt åtkomst för kunddata, mätvärden 
och statistik för utvärdering

Mätvärden på läsplattan ger verkstaden 
möjlighet att rekomendera nya däck 
eller  råda kunden till 
hjulinställning.

Kan kopplas mot egen Smart 
TV monterad på vägg eller 
pelare

Tekniska data Däckdiagnos system
Storlek i mm(H x B x D) 85 x 2 245 x 1 040

Max hjulbredd 450 mm

Spårbredd 1 080 – 1 820 mm

Max hastighet 8 km/h

Max axellast 4 t

Ström 100 to 230 VAC, 50 – 60 Hz, 1 phase

Temperatur område 0 – 40 °C

IP Klass IP65

Antal språk 18

Tillbehör Artikelnummer
Färgprinter 1 693 770 415

Rengöringsmedel (2 flaskor) 1 691 201 005

Anslut Easy Tread till Beissbarths molntjänst Easy Cloud 
och koppla samman flera Easy Treads. Med Easy Cloud 
tjänsten blir resultaten även tillgängliga online .
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VAS 741083 Konfigurationer 

Inbyggndsram 
För nedgjutning i betong

1 691 200 010

Däckdiagnos system för nedfällt montage Artikelnummer
Leveransomfattning
Master och slave modul för nedfällt montage inkl ANPR 
kamera för nummerplåts identifiering, kopplingsbox för ström 
och LAN anslutningar samt glas skrapa för rengöring av linser

1 691 200 0171 691 200 017-IG

Däckdiagnos system för ovangolv montage Artikelnummer
Leveransomfattning
Master och slave modul för nedfällt montage inkl ANPR 
kamera för nummerplåts identifiering, kopplingsbox för ström 
och LAN anslutningar samt glas skrapa för rengöring av linser

1 691 200 0171 691 200 017

Alternativ
VAS 741083 med kabinet på hjul inkl PC monitor och skrivare
i övrigt som ovan

För nedfällt montage 1 691 200 019-IG
Ovangolv montage 1 691 200 019
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