
ADAS ja ajovalotekniikka

Ratkaisu nykyaikaisten järjestelmien 
huoltoon ja korjaukseen



Investointi tulevaisuuteen - Hella Gutmann Solutionsin laitteisto
mahdollistaa nykyaikaisten järjestelmien huolto-, korjaus- ja diagnoosityöt 
kaikkiin yleisimpiin automerkkeihin helpoimalla ja nopeimmalla tavalla.
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Kuljettajaa avustava teknologia (ADAS) ja nykyaikaiset ajovalojärjestelmät asettavat uudenlaisia 

vaatimuksia autokorjaamoille. Erityyppiset, eripuolille autoa sijoitetut kamerat ja tutkat, sekä 

myös ajovalot vaativat erilaisia toimenpiteitä useiden perinteisten huolto- ja korjaustöiden      

jälkeen. Autokorjaamoille tämä on mahdollisuus kasvattaa uskottavuutta ja lisätä tuottoa.

Kuljettajaa avustavat aktiiviset turvajärjestelmät ovat 
yleistyneet rajusti jo alemmankin keskiluokan ajoneuvoissa. 
Esimerkiksi Euro NCAP testistä ei ole enää mahdollista 
saada täyttä viittä tähteä, mikäli ajoneuvoa ei ole varustettu           
automaattisella hätäjarrutuksella (AEB) ja kaista-avustimella 
(LDW / LKA). Järjestelmät tulevat näillä näkymin                           
lähitulevaisuudessa pakollisiksi myös tyyppihyväksynnässä.
 

ADAS ja ajovalotekniikka

Valmistudu nykypäivään
ja varaudu tulevaisuuteen

Järjestelmissä käytettävä teknologia sisältää usein erityyppisiä, 
mallista ja järjestelmästä riippuen eri puolelle ajoneuvoa         
sijoitettuja kameroita, tutkia ja lasertunnistimia. Mikäli tällaisen 
komponentin ja ajoneuvon koordinaattijärjestelmän välinen   
suhde muuttuu, vaaditaan usein kalibrointi. Yleisimpiä           
kalibrointitarpeen aiheuttavia töitä ovat jousituksen ja      
pyöräntuennan korjaustyöt, alustageometrian säätötyöt, sekä 
tällaisen komponentin tai tunnistimen - tai sen kiinnityspisteen, 
kuten puskurin tai kiinnikkeen - irrotus ja uudelleen asennus. 
Esimerkiksi tuulilasiin kiinnitettävän etukameran                  
nyökkäyskulma muuttuu usein ratkaisevasti jo pelkästään 
uuden tuulilasin muotoiluun liittyvän toleranssin vuoksi. Asteen 
kymmenystenkin tuntematon poikkeama taas voi aiheuttaa 
jopa useamman metrin virheen havaitun objektin sijainnin 
määrityksessä. Joissain tapauksissa etututkan kiinnike            
kiinnittyy lukkopeltiin, jolloin etututkan säätö- ja kalibrointi     
tulee tarpeen, mikäli lukkopelti on jouduttu irrottamaan, tai sitä 
löysätty vaikkapa jakopääremontin, tai kolarikorjauksen     
yhteydessä.

Hella Gutmann Solutions 
diagnoositesterit, tekninen data, 

valojen suuntauslaitteet ja 
ADAS-kalibrointilaitteet ovat yhteensopivia 
keskenään, ja muodostavat joustavan, sekä 

modulaarin ratkaisun erilaisten nykyaikaisten 
järjestelmien kalibrointi- ja säätötöihin. 

Laitteisto on laajasti mukautettavissa, joten 
kukin autokorjaamo voi koota itselleen 
parhaiten soveltuvan kokonaisuuden

Tämän esitteen laitteiston kannalta tarpeelliset ohjeet, tekninen informaatio ja diagnoositesterin 
toiminnot löytyvät mega macs-sarjan diagnoositestereistä. Lisätietoa löydät esitteestä 
"Diagnoosi- ja mittaustekniikka".



Kaikkien ajovalotyyppien säätöön -  
nyt ja tulevaisuudessa 
Ajovalojen oikeanlainen suuntaus on liikenneturvallisuuden kannalta äärimmäisen tärkeä seikka, jonka 
merkitystä aliarvioidaan jatkuvasti. Mikäli ajovalot on suunnattu liian alas, kärsii kuljettajan näkyvyys 
huomattavasti. Liian ylös suunnatut ajovalot taas häikäisevät muita tienkäyttäjiä. Nykyaikaisissa ajovalo-
järjestelmissä – erilaisista adaptiivista järjestelmistä puhumattakaan – ajovalojen tarkastus ja varsinkin 
oikeanlainen suuntaus vaatii tietotaitoa, osaamista ja oikeanlaisia työkaluja.

Ajovalojen säätö ja kalibrointi

Nykyaikaiset Bi-Xenon-, LED-. ja Matrix-LED-ajovalot 
asettavat uusia haasteita autokorjaamoille. Ajovalojen 
luotettava säätö jatarkastus vaatii usein oikenlaisen 
valojen suuntauslaitteen lisäksi diagnoositesterin, ja 
merkki- ja mallikohtaista teknistä
informaatiota. Tiettyjen ajovalotyyppien tapauksessa 
ajovaloille tulee suorittaa kalibrointitoimenpide esim-
erkiksi taka-akselin aurauksen säädön jälkeen. Hella 
Gutmann Solutions tarjoaa täydellisen ratkaisun 
teknisen informaation, koulutuksen ja SEG-sarjan 
laitteiden muodossa. SEG V on digitaalinen 
kameratekniikkaan pohjautuva valojen suuntauslaite, 
joka päivittyy säännöllisesti. Niinpä se on turvallinen 
investointi myös tulevaisuutta silmällä pitäen. Päivitys 
voidaan suorittaa helposti ja nopeasti joko 
USB-tikulta, tai suoraan WLAN-yhteyden yli.

Ajovalo- ja
diagnoositekniikan

johtavien valmistajien
yhteistyön tulos täyttää 
tiukimmatkin juridiset 
vaatimukset, ja omaa 

autovalmistajien 
suosituksia



Esimerkki (SEG IV):  
Audi A7 Matrix LED kalibrointi
Pystysuuntainen kirkas-pimeäraja (cut-off line) 
voidaan lukea selvästi SEG IV-laitteen näytöltä. 
Kirkas-pimeärajan sijainnin poikkema keskipist-
eestä luetaan, ja koodataan ajoneuvon valais-
tuksen ohjainlaitteelle diagnoositesterillä. Täl-
lainen kalibrointi tulee tarpeen esimerkiks jos 
ajovaloa- tai taka-akselin aurausta on säädetty..
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Soveltuu kaikille järjestelmille
SEG-sarjan valojen suuntauslaitteista löy-
tyy ratkaisu kaikkiin säätö- ja kalibroin-
titöihin ajovalotyypin valonlähteestä ja 
lisätoiminnoista riippumatta. Se soveltuu 
halogeeni-, ksenon- ja LED-ajovaloille, 
sekä kaikentyyppisten häikäisemättömien 
kaukovalojen (GFHB), adaptiivisten 
ajovalojen (AFS) ja kaukovaloassistent-
tien (AHB) erityistoimenpiteiden suorit-
tamiseen. Totta kai myös kaikki perintei-
set valojärjestelmät sumuvaloista 
kaukovaloihin ovat tuettuja. 

Äärimmäisen tarkka
Yhä useammat ajoneuvot on varustettu 
erilaisilla älykkäillä ajovalojärjestelmillä. 
Nämä järjestelmät vaativat usein erityis-
toimenpiteitä esimerkiksi ajovalon 
säädön, alustageometriaan tai kuljettajan 
tukijärjestelmiin (ADAS) vaikuttavien töid-
en ja esimerkiksi ajovaloumpion uusinnan 
jälkeen. Nämä vaatimukset eivät aiheuta 
ongelmaa SEG-sarjan laitteille.                
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Esimerkiksi pystysuuntainen kirkas-pi-
meäraja (cut-off line) voidaan määrittää 
0.1° tarkkuudella – täydellinen ominaisuus 
vaikkapa uuden sukupolven Audi Matrix 
LED-ajovalojen kalibrointiin.

SEG IV- ja SEG V-laitteiden pylväässä on 
laaja säätömahdollisuus, ja siten ne 
soveltuvatkin vaivatta myös hyötya-
joneuvojen, maatalouskoneiden ja moot-
toripyörien valaistuksen säätötöihin, 
joissa säädettävät ajovalot ovat usein yli 
1,2m korkeudella.
Laitteet voidaan asentaa joko kiinteästi 
säädettäville kiskoille, tai niitä voidaan 
käyttää kumipyörille soveltuvilla 
kiskoilla, joista laite voidaan tarvittaessa 
nostaa pois käytettäväksi ilman kiskoja. 
Helppoa ja joustavaa!

➔ Täyttää tiukimmatkin saksalaiset 
vaatimukset (StVZO § 29)

➔ Kestävä ja jämäkkä rakenne

➔ Äärimmäisen tarkka

➔ Voidaan käyttää kiskoilla tai ilman 
kiskoja

➔ Kaikille ajovalotyypeille

➔ Adaptiiviset ajovalot (AFS) ja 
häikäisemättömät kaukovalot 
(GFHB)

➔ Täyttää myös tulevaisuuden 
ajovalotekniikan vaatimukset

OMINAISUUDET PÄHKINÄNKUORESSA



 Tarkkaan harkitut ominaisuudet 
helpottavat työskentelyä

. 

Ajovalojen säätö ja kalibrointi

SEG-laitteiden suunnittelussa on panostettu laajan kattavuuden ja teknisten ominaisuuksien lisäksi myös 
käytön helppouteen. Edistyksellisen ei tarvitse olla monimutkaista. 

Säätörulla helpottaa asetusta 
ajovaloa vastaavaan kallistuskul-
maan (SEG V laitteessa asetus 
tapahtuu automaattisesti).

8.4" kosketusnäyttöä on helppo ja 
miellyttävä käyttää, ja se näyttää 
valojakauman erittäin tarkasti 
(vain SEG V mallissa).

Laajakaistatähtäin tehokkaalla 
laserilla ja manuaalisella visiirillä 
helpottaa asemointia ajoneuvoon 
kaikissa olosuhteissa.

Korkeutta on helppo ja kätevä 
säätää optiikkamoduulin 
kahvoista.

USB liitäntä tiedonsiirtoon 
muiden laitteiden kanssa.

Optiikkamoduulia voidaan säätää 
laajasti korkeus- ja sivuttaissu-
unnassa.

Jokaisessa SEG-sarjan laitteessa 
on korkealaatuinen 
Fresnelin linssi. Linssin ansiosta 
toleranssi laitteen asemoinnissa 
ei aiheuta mittausvirhettä.

Lasertähtäin helpottaa            
asemointia ajovaloon (ei tarpeen 
SEG V mallissa).

Fotodiodi on sijoitettu tarkasti  
siihen kohtaan, jossa valojakau-
ma kohtaan testinäytön - tämä on 
ihanteellista tarkan luksiarvon 
mittaukselle.

Digitaalinen luksimittari  laskee 
tarkasti lähivalojen häikäisyarvon 
ja määrittää lisäksi kaukovalojen 
valaistusvoimakkuuden.

Vesivaaka optiikan tarkkaa 
tasausta varten (SEG V laitteessa 
tasaus tapahtuu automaattisesti).

CMOS kamera mittaa 
valojakaumaa tarkasti. 
Valojakauma ja säätöohjeet 
päivittyvät reaaliaikaisesti 
täysvärinäytöllä 
(vain SEG V mallissa).
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Meillä löydät oikean laitteen – kaikkiin 
tarpeisiin

Ominaisuudet SEG V SEG IV-DLLX SEG IV-DL SEG IV-SE
SEG   

ECONOMY

Digitaalinen luksimittari + + + + +
Laajakaistatähtäin + * + +

Hybriditähtäin + ** + **

Kääntöpeili Ei tarpeen + + +
Fresnelin linssi + + + + +

Lasertähtäin ajovaloon Ei tarpeen + + +
Vesivaaka/epäkeskoakseli

kallistuksen säätöön
Ei tarpeen + +

Käännettävä pylväs
optiikkamoduulin säätöön +*** + + +***

Soveltuu säädettäville kiskoille + + + +
Automaattinen 

optiikkamoduulin tasaus +

8.4" kosketusnäyttö +
Ajoneuvon tunnistus

Car History -toiminnolla +

USB-liitäntä +
WLAN +

Päivittyy säännöllisesti +
Polymeeribetoninen

rullajalusta + + + +
Pidennetty pylväs, 

säädettävissä 1650 mm asti +

|

 *  Lasertähtäin
 ** Lasertähtäin ja manuaalinen visiiri 
***  Pylväs ruostumatonta terästä



Perusedellytykset kuntoon:
Oikeanlainen alusta takaa 
onnistuneen työn
Valojen oikeanlaisen suuntauksen kannalta on olennaista, että 
ajoneuvo ja valojen suuntauslaite ovat samassa kallistuskulmas-
sa toisiinsa nähden. Helpoin ratkaisu on yhteinen tasainen alusta. 
ISO 10604 standardi määrittää valojen suuntauksessa käytet-
tävään alustaan liittyviä vaatimuksia: Valojen suuntauslaitteen 
alustan tai asennuspisteen alueella lattian epätasaisuutta 

Ajovalojen säätö ja kalibrointi

StVZO § 29 mukainen tekninen piirros. Vaatimus on voimassa Saksassa, mutta siitä voidaan ottaa mallia asianmukaisen suuntausalueen 
rakennukseen muillakin markkina-alueilla.

Suuntausalustan tulee olla tasainen. Vain hyvin pieniä toleransseja sallitaan. 

sallitaan maksimissaan 0,5mm / metri. Henkilöautolle vaaditaan 
neljän metrin pituinen alue valojen suuntauslaitteen edessä. Tällä 
matkalla epätasaisuutta saa ilmetä maksimissaan 1,0mm / 
metri. Suomalaisissa korjaamoissa haasteita aiheuttavat usein 
lattioiden kaadot. Lattian tasaisuuteen liittyvä vaatimus tulee 
yhtälailla ajankohtaiseksi myös erilaisten kuljettajan tukijärjest-
elmien (ADAS) kalibrointitöissä. Saksassa voimassa oleva StVZO 
§ 29 säännös asettaa vielä huomattavasti tarkempia vaatimuksia
alueelle, jossa valojen tarkastus- ja suuntaustöitä suoritetaan.

min. 2.3 m (trk)

1.0 m

min. 4.0 m (car)

min. 8.5 m (trk)

max. 1.4 mmin. 2.0 mmin.
2.5 m

max. 0.9 m*

min. 2.0 m (car)
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Vaatimukset (StVZO § 29)
•  Suuntausalue ja SEG-laite muodostavat yhdessä 
   asianmukaisen säätölaitteiston. 
•  SEG-laitteen käyttöalueen ja ajoneuvon paikan suuntausal-

ueella tulee olla merkitty selkeästi. Suuntausalueen  alku- ja 
loppukohdat tulee olla merkitty vähintään kahdella yhdensu-
untaisella viivalla.

•  Ajoneuvon paikka suuntausalueella ei saa kallistua 1.5 % 
   enempää ja mahdollinen kallistus sallitaan vain yhteen 
   suuntaan
•  Ajoneuvon paikan suuntausalueella tulee olla pituudeltaan 

vähintään 4 m henkilöautoille ja 8.5 m kuorma-autoille.

•  Suuntausalueen valojen suuntauslaitteelle tarkoitetulla paik-
kalla sallitaan maksimissaan +/- 1 mm epätasaisuutta 
metriä kohden.

•  Valojen suuntauslaitteen tulee täyttää StVZO § 29 hyväksyntä, 
ja se tulee tarkastaa kahden vuoden välein hyväksytyn tahon 
toimesta. 

Tässä mainitut vaatimukset ovat sellaisenaan voimassa
ainoastaan Saksassa, mutta ne ovat hyvä ohjenuora 
virheettömään työskentelyyn.



➔ Korkeussäädettävä kiskojärjestelmä

➔ Täyttää OE- ja StVZO § 29 vaatimukset

➔ Helppo ja nopea asennus

➔ Sivuttais- ja pitkittäissuuntainen tasaus

➔ Myös suuremmille poikkeamille 20 mm  
per 3.000 mm kiskon pituutta asti

➔ Tarkkaan säätöön

➔ Uudelleen säätö mahdollista koska vain

➔ Laadukas teräspyöräsarja

➔ Täydellinen sopivuus kiskoihin

➔ Kestävä ratkaisu

➔ Jatkettavissa jos tarpeen

OMINAISUUDET PÄHKINÄNKUORESSA

Kiskojärjestelmät ajovalojen säätöön

Säädettävä kiskojärjestelmä on oiva vaihtoehto korjaamon 
lattiamuutoksille. Järjestelmä on nopea asentaa, se on 
kestävä, ja kaikenlisäksi kohtuullisesti hinnoiteltu. Perussarja 
koostuu neljästä 1500mm pitkästä kiskosta ja laadukkaista 
teräspyöristä, jotka voidaan asentaa SEG IV- ja SEG V-laitteisiin. 

Jämäkkä ja tukeva rakenne varmistaa tarkan työskentelyn. 
Kiskojärjestelmä täyttää sekä saksalaisen StVZO § 29 
vaatimuksen, että myös autovalmistajien omia vaatimuksia. 
Useimmissa tapauksissa SEG-laitteita voidaan kuitenkin käyttää 
joko myös ilman kiskoja, tai kumipyörille tarkoitetuilla kiskoilla, 
joilta laite on helppo siirtää koska vaan.

AIKAANSA EDELLÄ
Säädettävä kiskojärjestelmä 

täyttää tiukimmatkin 
vaatimukset valojen 

suuntauslaitteen paikoituksen 
osalta suuntausalueella

Säädettävät kiskot varmistavat vaatimusten-
mukaisuuden ja äärimmäisen tarkkuuden. Ne 
eivät ole kuitenkaan pakolliset.

Ideaali lisä SEG-sarjan laitteille:  
Säädettävä kiskojärjestelmä 
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Täytä kalibrointi- ja säätötöiden 
lattiavaatimukset helposti: Säädettävä 
suuntaus- ja kalibrointialusta
Laadukas ja kestävä säädettävä suuntausalusta on mainio 
vaihtoehto valojen suuntaus- ja ADAS-kalibrointialustaksi 
korjaamoille, jotka eivät ole halukkaita tekemään rakenteellisia 
muutoksia lattiatiloihin. Ajoramppisarja on säädettävissä laajasti, 
ja se on helppo tasata pitkittäis- ja sivuttaissuunnassa. Sarjalla on 
mahdollista luoda alue, joka täyttää tiukimmatkin erilaisille 

Säätö- ja kalibrointialustat

kalibrointi- ja säätötöille asetetut kansalliset ja autovalmistajien 
vaatimukset. Alustaa voidaan käyttää myös erilaisten tutkien ja 
kameroiden kalibrointiin Hella Gutmann Solutions 
CSC-Tool-laitteistolla. 

➔ Modulaari järjestelmä

➔ Joustava ja nopea asentaa

➔ Maksimissaan vain 100mm korkea

➔ Säädettävissä 30 mm
epätasaisuuksiin saakka

➔ Uudelleen säätö mahdollista

➔ 2.45 t kuorman kanto

➔ Korkealaatuista galvanisoitua
painevalettua alumiinia

OMINAISUUDET PÄHKINÄNKUORESSA
➔ Luistonestolla varustettu

päälleajettava rakenne

➔ Helppo ajaa päälle matalammallakin
ajoneuvolla kaikissa säätöasennoissa

➔ Täyttää StVZO § 29 vaatimukset
suuntausalueelle

➔ Voidaan hyödyntää valojen
suuntauksen lisäksi erilaisten
ADAS-järjestelmien kalibrointiin

|



ADAS säätö- ja kalibrointi

Fokus kustannustehokkuudessa:  
Modulaari ratkaisu ADAS-kalibrointiin 

autovalmistajien vaatimusten mukaisesti. Paneeleita voidaan 
hankkia sarjana tai yksitellen. Kätevät kattavuuslistamme   
kertovat mitä lisäosia minkäkin ajoneuvon eri järjestelmiin  
tarvitaan.

Tarkka kalibrointi
Hella Gutmannin CSC-Tool varmistaa tarkan ADAS-järjestelm-
ien kalibroinnin. Tietty pyöriensuuntauslaite ei tule tarpeeseen. 
Kalibrointi suoritetaan lattialla tai muulla tasaisella alustalla, ja 
työkalu asemoidaan erillisten taka-akselille kiinnittyvien 
pyöräkiinnikkeiden avulla aina ajoneuvon kulkusuuntaan näh-
den asianmukaisesti. CSC-Tool on äärimmäisen tarkka ja luo-
tettava, ja omaa siten myös autovalmistajien hyväksyntöjä. 

Laaja yhteensopivuus
Kaikki kalibrointiohjeet ja toiminnot erilaisille ADAS- ja valais-
tusjärjestelmille löytyvät mega macs-diagnoositestereistä, 
joiden sisältö on mukautettavissa erilaisten korjaamoiden tar-
peiden mukaisesti. Mega macs laitteet tukevat myös 
J2534-rajapintaa, ja niillä voi käyttää myös autovalmistajien 
omia diagnoosiohjelmistoja. 

CSC-Tool on joustava modulaarinen ratkaisu useimpien 
ADAS-järjestelmissä käytettävien tunnistimien kalibrointiin. 
Järjestelmä laajentuu jatkuvasti uusien järjestelmien tullessa 
markkinoille, joten se on kestävä ratkaisu myös tulevaisuutta 
silmällä pitäen. Modulaarinen rakenne mahdollistaa
perussarjan täydentämisen erilaisilla lisäosilla kunkin 
korjaamon tarpeiden mukaisesti. Kaikki yleisimmät kalibrointi-
työt voidaan suorittaa samaa perussarjaa käyttäen tasaisella 
alustalla,

Volkswagen konsernin ajoneuvojen etukameran kalibrointitau-
lun lisäksi perussarja sisältää pidikkeen etukameran kalibroin-
tiin vaadittaville paneeleille ja tutkajärjestelmien säätöön ja 
kalibrointiin käytettävälle passiiviselle heijastimelle, sekä 
pyöräkiinnikkeet, joiden avulla työkalu asemoidaan asian-
mukaisesti ajoneuvon kulkusuuntaan nähden. Etukamerajär-
jestelmiin on saatavilla useita erilaisia kalibrointipaneeleita eri 

AIKAANSA 
EDELLÄ

CSC-Tool oli vuonna 2012 
markkinoiden ylivoimasesti 

ensimmäinen universaali, useisi-
in ajoneuvoihin ja järjestelmiin 
soveltuva ratkaisu. Kokemuk-

semme aihepiiristä on 
vertaansa vailla.

Erilaiset kuljettajaa avustavat järjestelmät, kuten automaattinen hätäjarrutus (AEB) ja kaista-avustin   
(LDW /LKA), ovat yleistyneet rajusti lähivuosina, ja niitä tavataan yhä useammin myös keski- ja alemman 
keskiluokan ajoneuvoissa. Järjestelmissä käytettävät tutkat ja kamerat vaativat säätö- ja kalibrointitoimen-
piteitä useiden arkisten huolto- ja korjaustöiden jälkeen.
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Järkevä investointi
Valtuutetun huollon suorittama kalibrointityö maksaa usein 
useita satoja euroja. Mikäli työ voidaan suorittaa itse, maksaa 
kalibrointilaitteisto itsensä takaisin mahdollisesti suhteellisen 
nopeastikin. Tämän jälkeen laitteisto kasvattaa korjaamon 
tuottoa.

Kulkukulman tarkastus
Laitteistoon on saatavilla lisäosa, jolla voidaan tarkastaa 
ajoneuvon taka-akselin auraus helposti ja nopeasti. Mikäli 
kulkukulma on toleranssien sisällä, voidaan kalibrointi 
suorittaa, sillä CSC-Tool asemoidaan aina ajoneuvon todelli-
seen kulkusuuntaan nähden. Ajoneuvon korilinjojen avulla 
asemoitavien kalibrointilaitteiden tapauksessa kulkukulman 
tulee olla aina tasan 0°. Toleranssien ulkopuolella oleva 
kulkukulma aiheuttaa usein liian suuren offset-arvon 
kalibroitavalle tunnistimelle, joten tässä tapauksessa alustan 
säätötyö tulee suorittaa ennen kalibrointia.

Laaja kattavuus, 
helppo ja nopea 

asemointi, korkea 
mittatarkkuus ja 

järkevä 
hinnoittelumalli - 

niistä on Hella Gutmannin 
ADAS-kalibrointilaitteisto 

tehty.

OMINAISUUDET PÄHKINÄN-
KUORESSA

➔ Yksi perussarja kaikkien                 
järjestelmien kalibrointiin

➔ Modulaari järjestelmä

➔ Lisävarusteltavissa erilaisille          
järjestelmille tarpeiden mukaan

➔ Yhteensopiva                                    
mega macs-diagnoositesterien    
kanssa

➔ Helppo ja nopea asemointi ajoneuvon 
kulkusuuntaan nähden

➔ Noin 500 erilaista ajoneuvoa ja       
järjestelmää tuettu (1/2019)

➔ Ei vaadi pyöränsuuntauslaitteistoa

➔ Korkea mittatarkkuus

➔ Useita hyväksyntiä

➔ Laajentuu jatkuvasti uusille             
järjestelmille



Peruutus ja ympäristökamerat:  
Rear Cam Kit I + II

Myös ajoneuvon takaosiin sijoitut tunnistimet tulee kalibroida 
suhteessa ajoneuvon todelliseen kulkusuuntaan. Tämä ei muo-
dostu ongelmaksi, sillä asemointiin hyödynnetään CSC-Tool pe-

Rear Cam Kit-perussarja toimii alustana ajoneuvon takapäähän sijoitettujen tunnistimien kalibrointitöihin. 
Se asemoidaan ajoneuvoon käyttäen CSC-Tool perussarjan taka-akselille sijoitettavia pyöräkiinnikkeitä. 
Kalibrointityökalu asemoidaan täten aina suhteessa ajoneuvon kulkusuuntaan. Toistaiseksi järjestelmä    
tukee peruutus- ja ympäristökameroiden kalibrointitöitä, mutta se laajentuu lähitulevaisuudessa.

russarjan mukana toimitettavia taka-akselille sijoitettavia 
pyöräkiinnikkeitä. Kalibrointitarve peruutus- ja ympäristökam-
eroille tulee vastaan usein, mikäli esimerkiksi sivupeili joudu-
taan irrottamaan tai uusimaan, tai mikäli ajoneuvon ajokorke-
us, tai alustageometria - kuten taka-askelin auraus - muuttuu.

ADAS säätö- ja kalibrointi

|

Perussarja toimii jalustana 
erilaisten ajoneuvon takapäähän 
sijoitettujen tunnistimien 
kalibrointeihin vaadittaviin 
lisäosiin. Kattavuus laajenee 
lähitulevaisuudessa.

Ympäristökameroiden 
kalibrointiin tarkoitettu 
mattosarja on saatavilla 
lisävarusteena.
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Tutkajärjestelmät:   
Radar Kit I ja II
CSC-Tool voidaan myös varustaa kahdella erilaisella tutkien kalibrointisarjalla. Valtaosa tutkatyypeistä  
kalibroidaan staattisesti, jolloin pelkkä diagnoositesteri ei riitä, vaan lisäksi tarvitaan erityyppisiä 
erikoistyökaluja, jotka asemoidaan asianmukaisesti suhteessa ajoneuvon kulkusuuntaan.

Esimerkiksi automaattiseen hätäjarrutukseen (AEB) ja adaptiivi-
seen vakionopeudensäätöön (ACC) käytettävien tutkien säätö- ja 
kalibrointi tulee ajankohtaiseksi, mikäli tutkan keskiakselin suh-
de ajoneuvon ajogeometriseen akseliin muuttuu. Tämä tapahtuu 
esimerkiksi, mikäli ajoneuvon taka-akselin aurausta säädetään, 
tai mikäli tutka irrotetaan, tai sen asento muuttuu esimerkiksi 
lukkokannakkeeseen kohdistuvien töiden vuoksi.

Radar Kit I sisältää passiivisen heijastimen, jota käytetään ylei-
simpien tutkatyyppien säätöön ja staattiseen kalibrointiin, Se 
asemoidaan kohtisuoraan ajoneuvon kulkusuuntaan nähden 
taka-akselin pyöräkiinnikkeillä, ja se heijastaa takaisin tutkan 
lähettämiä millimetriaaltoja. Näin tutka voi itse määrittää 
säätötarpeensa, ja ohjeistaa mekaanikkoa diagnoositesterin 
välityksellä. Osa tutkista säädetään manuaalisesti 2D-koordi-
naatistolla varustettua laserjärjestelmää hyväksikäyttäen. Ra-
dar Kit I sisältää valmiuden myös tällaisten tutkatyyppien 
säätöön ja kalibrointiin. Radar Kit II sisältää tutkaan kiinnitet-
täviä peliadaptereita, joita vaaditaan ainakin Mercedes 
Benz-ajoneuvoissa.

Osa Radar Kit II sarjaa: Peiliadapteri, joka 
kiinnitetään tutkan päälle. Näin myös tutkat, 
joissa ei ole peiliä, voidaan säätää tarkasti.

Radar Kit I sisältää passiivisen heijastinpeilin, 
sekä 2D-koordinaatistolla varustetun laserin, 
joka voidaan kiinnittää heijastimeen 
magneetilla..

Joidenkin tutkatyyppien säätöön vaaditaan 
2D-koordinaatistolla varustettu laser, joka 
kohdistetaan tutkassa olevaan peiliin..

| 15
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CSC-TOOL

 ➔ Äärimmäisen kattava eurooppalaiseen    
autokantaan

 ➔ Tarkka asemointi aina suhteessa ajoneuvon         
kulkusuuntaan

 ➔ Ei vaadi pyöränsuuntauslaitteistoa
 ➔ Laajennettavissa erilaisten                 

ADAS-järjestelmien säätö- ja kalibrointitöihin
 ➔ Laajenee jatkuvasti uusille järjestelmille

 ➔ Autovalmistajien hyväksyntöjä
 ➔ Vakuutusyhtiöiden käyttämien                     

tutkimuslaitosten testaama ja hyväksymä
 ➔ Nopea asemointi ajoneuvoon
 ➔ Markkinoiden ylivoimasesti pisin kokemus 

aihealueeseen vuodesta 2012

Edut

Tuotenumero 8PD 010 611-861     
(CSC-Tool)

Äärimmäisen kattava ratkaisu kuljettajan tukijärjestelmissä (ADAS) käytettävien tutkien ja
kameroiden staattiseen kalibrointiin. Yhteensopii kaikkien mega macs
diagnoositestereiden kanssa. Dynaaminen kalibrointi vaatii usein ainoastaan
diagnoositesterin. Laajasti lisävarusteltavissa eri merkkeihin ja malleihin.
Kustannustehokas ratkaisu, joka ei vaadi kiinteää asennusta, tai esimerkiksi nosturia
ja pyöränsuuntauslaitteistoa, ja on siten helposti liikuteltavissa. Perussarja mahdollistaa 
etukameroiden kalibroinnin Volkswagen konsernin ajoneuvoissa, mutta sitä voidaan 
lisävarustaa laajasti tukemaan useita erilaisia järjestelmiä useissa eri ajoneuvoissa. 
Perussarja sisältää lisäksi pyöräkiinnikkeet, joita käytetään erilaisten kalibrointiin 
tarvittavien lisäosien kohdistamiseksi ajoneuvon ajogeometriseen akseliin. Mega macs 
diagnoositesteri vaaditaan.
   

Yksi perussarja - monta etua



RADAR KIT I + II

Tuotenumero 8PZ 010 611-251
(CSC Kit Radar I I)

Tuotenumero 8PZ 010 611-241
(CSC Kit Radar I)

Radar Kit I
Sarja mahdollistaa yleisimpien tutkajärjestelmien staattiset kalibroinnin joko ohjatusti 
passiivisella heijastimella, tai manuaalisesti 2D-laserjärjestelmällä säätämällä 
(esimerkiksi BMW, VW, Audi, Seat, Skoda, Nissan). CSC-Tool perussarja vaaditaan.

Toimitussisältö
➔ Passiivinen heijastin
➔ 2D-koordinaatistolla varustettu magneettilaser
➔ Käyttöohjeet
➔ Säilytyssalkku magneettilaserille

Erilaisten tutkajärjestelmien kalibrointiin

Radar Kit II (laajennus Radar Kit I sarjaan)
Käytetään sellaisten tutkien säätöön ja kalibrointiin, joissa ei ole peiliä 
(esimerkiksi Mercedes Benz). CSC-Tool perussarja ja Radar Kit I vaaditaan.

Toimitussisältö
➔ Säilytyssalkku
➔ Tutkaan kiinnitettävä säätöpeili
➔ Adapteri yleisimpiin Mercedes Benz ajoneuvoihin
➔ Adapteri Mercedes Benz E-sarjaan
➔ Alipainepumppu
➔ Säätötyökalu
➔ Vaseline

| 1716



REAR CAM KIT I + II

Rear Cam Kit-sarjat toimivat alustana ajoneuvon takapään tunnistinteknologian         
kalibrointitöihin. Ne asemoidaan ajoneuvon kulkusuuntaan CSC-Tool perussarjan 
pyöräkiinnikkeillä. CSC-Tool perussarja vaaditaan.

Toimitussisältö (Basic)
➔ 2x runkoprofiili kalibrointipaneeleille
➔ 2x mittanauhakiinnike
➔ 2x mittanauha
➔ 2x kiinnitysjärjestelmä kalibrointipaneelille
➔ 2x säädettävä / tasattava jalusta
➔ VW-Group kalibrointipaneeli

(peruutuskamera)
➔ Mercedes-Benz kalibrointipaneeli

(peruutuskamera)

Toimitussisältö (Addition)
➔ 2x kalibrointipaneelin runkopalkki
➔ 4x kiinnike runkopalkille
➔ 2x VW-Group kalibrointipaneeli

(Surround View-kamera)
➔ 2x kalibrointipaneelin kiinnikesarja

Toimitussisältö (Side)
➔ 2x VW-Group kalibrointimatto

(Surround View-kamera tyyppi 2)
➔ 4x kiinnitysrunko

Ajoneuvon takaosan tunnistimien kalibrointiin

Tuotenumero 8PZ 010 611-601
(Basic runkopalkki ja tarvikkeet)

Tuotenumero 8PZ 010 611-691
(Basic kalibrointipaneelisarja)

➔ Mahdollistaa toistaiseksi VW-, Audi-, Seat-,
Skoda- ja Mercedes-Benz-ajoneuvojen
peruutuskameroiden ja Surround View / Top 
View ympäristökameroiden kalibroinnin

➔ Vain tasainen alusta ja CSC pyöräkiinnikeet 
tarvitaan

➔ Toimii alustana muiden ajoneuvon takapään 
tunnistimien kalibrointiin vaadittaville 
lisäosille tulevaisuudessa

Edut

Tuotenumero 8PZ 010 611-611
(Addition runkopalkki)

Tuotenumero 8PZ 010 611-681
(Addition VW-Group kalibrointipaneeli) 

Tuotenumero 8PZ 010 611-621
(Side)



REFERENSSIPANEELIT ETUKAMEROIDEN KALIBROINTIIN

Etukameran pohjalta toteutettavien toimintojen kuten AEB, LDW/LDW, AHB, GFHB kalibrointiin. 
Valikoima laajenee jatkuvasti kun uusia järjestelmiä ja vaatimuksia autovalmistajilta esitellään.
Kiinnitetään CSC-Tool perussarjaan.

VW-Group ja Porsche
(kuuluu CSC-Tool toimitussisältöön)

Mercedes Benz
8PD 010 601-901 (1-02)

Renault
8PZ 010 607-951 (1-03)

Nissan
8PZ 010 607-961 (1-04)

KIA/Hyundai/PSA/Opel
8PZ 010 607-971 (1-05)

Honda
8PZ 010 607-981 (1-06)

Mazda
8PZ 010 607-991 (1-07)

Toyota/Lexus
8PZ 010 611-181 (1-08)

Honda
8PZ 010 611-451 (1-09)

Subaru
8PZ 010 611-461 (1-10)

Toyota
8PZ 010 611-471 (1-11)

Mazda
8PZ 010 611-631 (1-12)

Toyota/Lexus
8PZ 010 611-641 (1-13)

Toyota/Lexus
8PZ 010 611-651 (1-14)

Honda
8PZ 010 611-831 (1-15)

Fiat/Alfa Romeo/Jeep
8PZ 010 611-841 (1-16)

CSC1-09

CSC1-10

Mitsubishi
8PZ 010 611-881 (1-17)
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CSC-TOOL LISÄVARUSTEET

Tuotenumero
8PZ 010 611-201   

 ➔ Helppo ja nopea etäisyyden mittaus ajoneuvon ja CSC-Toolin välillä
 ➔ Helppo kiinnitys CSC-Tool runkopalkkiin
 ➔ Voidaan kiinnitää helposti pyöräkiinnikkeeseen mittanauhassa olevalla magneetilla

Tuotenumero
8PZ 010 611-211   

Mittanauhasarja

Tuotenumero
8PZ 010 611-411  

Tuotenumero
8PZ 010 611-381 

Suojahuppu CSC-Tool
 ➔ Suojaa laitteistoa joka puolelta
 ➔ Helppo kiinnittää ja irrottaa
 ➔ Hylkii vettä, pölyä ja öljyä

 ➔ Helpottaa dynaamisia kalibrointeja
 ➔ Diagnoositesteriä voidaan tarkkailla turvallisesti esimerkiksi tuulilasista
 ➔ Helppo ja nopea kiinnitys

mega macs 42 SE tuulilasikiinnike

 ➔ Helppo ja nopea kulkukulman tarkastus varmistaa perusedellytykset kalibroinnille

Kulkukulman tarkastus



Useimmat LED- ja ksenon ajovalot on mahdoton säätää oikein 
perinteisen valojen suuntauslaitteen avulla. Niiden optiikan 
muodostama sininen huntu (blue fringe) tekee todellisen 
kirkas-pimeärajan (cut-off line) havaitsemisesta mahdotonta. 

Lisäksi useat älykkäät ajovalojärjestelmät, kuten 
kaukovaloassistentit (AHB), adaptiiviset ajovalot (AFS) ja 
häikäisemättömät kaukovalot (GFHB) vaativat erityisiä säätö- ja 
kalibrointitoimintoja, jotka eivät onnistu perinteisellä valojen 
suuntauslaitteella.

Tuotenumero 8PA 007 732-401
(SEG V)

VALOJEN SUUNTAUSLAITTEET

Uuden sulkupolven digitaalinen valojen suuntauslaite yhdistää diagnoosi- ja 
valoasiantuntijoiden laajan tietämyksen.
Käyttäjän puolelle suunnatulla 8,4˝ kosketusnäytöllä voidaan ohjata kaikkia SEG V:n
toimintoja yksinkertaisesti, selkeästi ja intuitiivisesti. Ajoneuvon yksiselitteiseen 
tunnistukseen käytetään ”Car History” -toimintoa. CMOS-kamera tallentaa valonheittimien 
valojen jakautumisen ja välittää sen elektroniikan analysoitavaksi. Tämän jälkeen
valojakauma ja säätöohjeet näytetään kuvaruudulla reaaliajassa. Automaattinen 
optiikkamoduulin tasaus, manuaalista vesivaa’an avulla suoritettavaa säätöä ei tarvita. 
Voidaan myös asemoida kiinteästi haluttuun nyökkäys- ja kallistuskulmaan.                 
Automaattinen ajovalojen laskeuman asetus, ei tarvetta manuaaliselle säätörullalle. 
Päivittyy säännöllisesti. Päivitys voidaan suorittaa WLAN-yhteydellä tai USB-tikulta.

Nykyaikainen analoginen valojen suuntauslaite, joka soveltuu kaikkien halogeeni-, xenon-, 
LED, sekä GFHB-toiminnoilla (Glare Free High Beam) varustettujen järjestelmien kanssa
käytettäväksi. Saatavilla DL ja DLLX versioina.

Nykyaikainen analoginen valojen suuntauslaite, joka soveltuu kaikkien halogeeni-, xenon-, 
LED, sekä GFHB-toiminnoilla (Glare Free High Beam) varustettujen järjestelmien kanssa 
käytettäväksi. Pidennetty pystypalkki mahdollistaa optiikkamoduulin säädön 1650mm 
korkeuteen esimerkiksi erikoisajoneuvojen valojen säätötöitä varten. Varustettu 
hybridivisiirillä, joka sisältää sekä laser- että manuaalisen visiirin optiikkamoduulin 
kohdistamiseksi ajoneuvon pitkittäissuuntaiseen akseliin nähden kohtisuoraan. 
Manuaalinen visiiri helpottaa työskentelyä myös kirkkaissa olosuhteissa.
120° avautumiskulma mahdollistaa myös ulkoisten referenssipisteiden käyttöä 
ajoneuvoissa, joiden ajovalot ovat tavanomaista korkeammalla.

SEG V - kaikille ajovaloille nyt ja tulevaisuudessa

SEG IV – kattaa kaikki nykyaikaiset järjestelmät

SEG IV SE – uusin analoginen laitteemme

Tuotenumero 8PA 007 732-301
(SEG IV DL)

Tuotenumero 8PA 007 732-311
(SEG IV DLLX)

Tuotenumero 8PA 007 732-321
(SEG IV SE)

UUSI

Johtavien autovalmistajien suosittelema

Johtavien autovalmistajien suosittelema
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 ➔ Modulääri järjestelmä
 ➔ Helppo asentaa perustyökaluilla
 ➔ Joustavat asennusmahdollisuudet
 ➔ Jopa 30mm epätasaisuuksille
 ➔ Voidaan säätää uudelleen
 ➔ Kestävä ja pitkäikäinen
 ➔ 2,45t kuormankesto
 ➔ Galvanisoitua painevalettua alumiinia
 ➔ Soveltuu myös matalille ajoneuvoille,       

rampille ajo kulma maksimisäätöasennossa 
6.7°

 ➔ Täyttää viralliset vaatimukset
 ➔ Soveltuu useisiin säätö- ja kalibrointitöihin
 ➔ Helppo muutella tarvittaessa

Edut

 *  Säädettävien jalkojen kiinnitykseen saatetaan tarvita useampi puristuskahva, jos lattiaolosuhteet ovat äärimmäiset.

Helppo tapa luoda asianmukainen alusta ajovalojen 
suuntaukseen ja kuljettajaa avustavien järjestelmien (ADAS) 
kalibrointitöihin. Mainio vaihtoehto laittiatilan rakenteellisille 
muutoksille. Ajovalojen suuntauslaitteen ja ADAS-
kalibrointilaitteen alueeseen kohdistuvat vaatimukset eivät ole 
olennaisia, mikäli valojen suuntauslaite osaa tasata 

automaattisesti oman optiikkansa (kuten SEG V) ja kalibrointila-
itteiston nyökkays, ja kallistuskulma on säädettävissä (kuten 
CSC-Tool). Täyttää saksalaisten viranomaisten ja 
autonvalmistajien vaatimuksia.

Tuotenumero 8XX 860 756-001
(Ajoramppisarja ja alusta laitteistolle)

VALOJEN SUUNTAUS- JA KALIBROINTIALUSTA, JOKA TÄYTTÄÄ             
TIUKIMMATKIN VAATIMUKSET

Sarja koostuu kahdesta ajorampista, joiden päälle ajoneuvo ajetaan säätö- tai 
kalibrointitöiden aikana, sekä alustasta, jolle valojen suuntauslaite, tai 
ADAS-kalibrointilaitteisto voidaan asemoida. Alustaan voidaan asentaa joko kumipyörille 
tarkoitetut valojen suuntauslaitteen kiskot, tai teräspyörille tarkoitetut säädettävät kiskot.

Toimitussisältö
 ➔ 4x pohjalevyä à 1,500 x 600 mm 
 ➔ 2x täyttöpalaa à 1,500 x 600 mm
 ➔ 2x poikittaispalaa à 1,500 x 1,000 mm
 ➔ 2x ajoramppia 488 x 600 mm wide
 ➔ 10x puristuskahvaa 8 D80*
 ➔ 38x kumi-inserttiä 8 D80
 ➔ 38x säädettävää jalkaa 8 D80 M16 x 100
 ➔ 2x kiinnitystankoa rampeille
 ➔ 10x HD ankkuria M10
 ➔ 10x kuusiokoloruuvia M6 x 20 galvanisoitu, tasapäinen
 ➔ Asennussohjeet

SÄÄDETTÄVÄ SUUNTAUSALUSTA

UUSI

Johtavien autovalmistajien suosittelema



 ➔ Korkeussäädettävä ja tasattava                     
kiskojärjestelmä

 ➔ Täyttää tiukat saksalaiset normit                
katsastustoimintaan

 ➔ Nopea asennus
 ➔ Vertikaalinen ja horisontaalinen säätö
 ➔ Epätasaisuuden kompensointi 20mm asti
 ➔ Tarkkaan ajovalojen säätöön
 ➔ Uudelleen säädettävissä koska vain
 ➔ Houkutteleva hinnoittelu
 ➔ Jatkettavissa 1500mm pidennyssarjalla

Edut:

SÄÄDETTÄVÄ KISKOJÄRJESTELMÄ

Sarja sisältää neljä säädettävää, 1500 mm pitkää kiskoa teräspyörille kiinteään valojen 
suuntauslaitteen asennukseen. Teräspyörät soveltuvat SEG IV ja SEG V laitteisiin. Sää-
dettävä kiskojärjestelmä yhdistettynä teräspyöriin täyttää saksalaisten paikallisten vaati-
musten lisäksi myös autovalmistajien omia vaatimuksia. Esimerkiksi SEG V laite osaa 
kuitenkin tasata oman optiikkansa, joten sitä voidaan käyttää äärimmäisellä tarkkuudella 
myös kumipyörille tarkoitetun kiskojärjestelmän (9XS 861 736-001, tarvitaan 2x) kans-
sa, tai jopa ilman kiskoja. Kumipyörille tarkoitettuja kiskoja käytettäessä laite voidaan 
nostaa kiskoilta helposti kiskotonta käyttöä varten. Kiskoja käytettäessä valojen suun-
tauslaitetta ei tarvitse asemoida ajoneuvon pitkittäissuuntaiseen akselin kuin kerran.

Tuotenumero 9XS 861 736-021
(Säädettävät kiskot teräspyörille)

Tuotenumero 9XS 862 004-021
(Teräspyöräsarja)

Tuotenumero 9XS 861 736-041
(Säädettävien kiskojen pidennyssrj.)

Toimitussisältö
 ➔ 4x 1500 mm säädettävää kiskoa
 ➔ 30x laipallista kuusiokoloruuvia M6
 ➔ 30x Fischer tulppaa M8 S
 ➔ 80x kiristysruuvia
 ➔ 20x shimmiä
 ➔ 2x kumirajoitinta
 ➔ 2x särmiörullaa
 ➔ 1x tasaista rullaa
 ➔ Asennusohjeet

UUSI

Johtavien autovalmistajien suosittelema

Tuotenumero 9XS 861 736-001
(Kiskojärjestelmä kumipyörille)
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