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FUNÇÃO DE SEGUIMENTO AUTOMÁTICO DO NÍVEL DA PONTE (opcional)
O alinhamento de rodas para todos...
A simplicidade combinada com o desempenho de primeira classe.

5

Nova superfície de trabalho ergonômica,
para uma melhor operatividade

3
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PREÇOS DE NÍVEL DE ENTRADA

4

Baixo custo com especificações de topo de gama. Um
pequeno investimento para um grande rendimento.
O alinhamento de rodas ideal para todos
● Rápido ● Fácil ● Preciso ● Confiável
● Completo ● Qualidade com preços acessíveis
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DE FÁCIL UTILIZAÇÃO
Ícone Corghi com gráficos de fácil interpretação.
Simples e eficiente, fácil de aprender e rápido para selecionar.
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TARGET LEVE
DE ALTA RESOLUÇÃO

3

Removível do suporte e compatível com todos os
suportes Corghi.
Filtro infravermelho dianteiro, para alta proteção
contra os reflexos solares.
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DRIVE ON ASSISTANT:
TU ASISTENTE QUE TE GUÍA AL SUBIR
AL PUENTE ELEVADOR
Assistente de movimentação para manobras seguras
na oficina sem operador ou espelho adicionais.

CÂMERA DE ALTA QUALIDADE
CÂMERA DE QUALIDADE SUPERIOR, pois os olhos também
fazem a sua parte.
Câmera HI-Q de alta resolução de última geração para visão
artificial. Ótica monolítica aperfeiçoada de baixa distorção
(RAVG < 0,50% em NIR) com nano coating antirreflexo.
Filtro LPF integrado para eliminar os reflexos da luz solar.
Indicações operacionais luminosas graças ao painel sinótico
integrado.

MEDIDA EM DIFERENÇA
Cada aquisição é elaborada de modo diferencial por 2 imagens consecutivas, a fim de eliminar os problemas de medida
em condições críticas de iluminação solar ou existindo reflexos luminosos.

NOVO ELEVADOR INTEGRADO COM ROSCA SEM FIM
COM SISTEMA DE SEGURANÇA (PATENT PENDING)

5

A precisão no posicionamento alcança níveis topo de gama. Kit de movimentação
da câmera permite que o operador opere de um nível abaixo do solo de até 2.00
metros pressionando uma tecla do teclado. Fácil e rápido.
FUNÇÃO DE SEGUIMENTO AUTOMÁTICO DO NÍVEL DA PLATAFORMA (opcional).
MECANISMO DE SEGURANÇA INTEGRADO (PATENT PENDING).

SOFTWARE
USER FRIENDLY

CHASSIS

Gráficos de fácil interpretação
Software Exact baseado em ícones.
Fácil de aprender, fácil de selecionar.

PRINTOUT MODE

Medição da Situação do Chassi
em tempo real com as relativas
indicações gráficas.
Indicações gráficas em tempo real.

WORLD DATABASE
Base de dados internacional por área
regional para facilitar a seleção. Selecione
sua área nos ajustes, mas tenha sempre
os dados do resto do mundo na palma de
suas mãos.

HiRes TARGET

Impressão selecionável e
personalizável, em cores ou em preto
e branco. Impressão da situação
gráfica do veículo e da situação do
chassi.

Ajuste ao vivo, todos os valores
angulares indicados em tempo real.

TUTOR
Instrutor online selecionável que
segue cada passo do operador
com indicador gráfico sobre como
proceder.

DADOS TÉCNICOS
Escalas de medição

Alimentação

Paralelismo total

± 20°

Semi-paralelismo

± 10°

Curvatura

± 10°

Consumo de energia

500 W

Ângulo de avanço

± 30°

Suporte do PC

11 kg

Pivô principal

± 30°

Base das câmeras

26 kg

Recuo

± 22°

Coluna

66 kg

Ângulo de impulso

± 10°

Resolução das câmeras

Diferença de direção em

± 20°

2592 × 1944
10,000,000 Pixel

Voltagem da alimentação

115-230 Vac
50-60 Hz 1ph

*

A = Min. 1800 - Max 3000 mm
B = 2918 mm
C = 2878 mm
D = Work from 500 to 2560 mm
E = Min. 400 mm
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B
D
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* Apenas para versões Full Pack
ACESSÓRIOS RECOMENDADOS
A

Kit completo 2.0 para calibração e
controle.

B

Carrinho para suporte de sensor.

C

Assistente de elevação para uma manobra
segura na oficina sem operador adicional
ou espelho. Com vista dupla.

D

Kit de elevador com rosca sem fim.
Permite trabalhar a partir do nível do
terreno até 2 metros de altura.

E

Caixa da impressora com rodas e tampa.
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B
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F Aligner Trolley. Para usar o alinhador em

As fotografias, as características e os dados técnicos não são vinculativos, podendo ser modificados sem aviso prévio.
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DIMENSÕES GERAIS

EQUIPAMENTO PADRÃO

F

G Suportes 10-21” de centragem
automática.

H Kit de extensores de 26” para suportes.
I

G

H

I

Pratos giratórios.

J Impressora

X2

J

Para mais informações, consulte o catálogo de acessórios completo

NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili
sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l’ambiente.
To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the
website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.

plataformas diferentes ou no modo drive
thru.

