Laser EXAMINER

Laser EXAMINER är ett unikt verktyg som har utvecklats av TEXA i samarbete med Brembo, för att noggrant
kunna mäta slitaget på bromsskivor och mönsterdjupet på däck. Det innovativa nya verktyget utgör ett viktigt
bidrag till fordonssäkerhet och trafiksäkerhet i allmänhet. Noggranna mätningar av slitaget på bromsskivor är
nödvändiga för att säkerställa tillförlitligheten och säkerheten hos fordonets bromssystem. Laser EXAMINER tar
hand om den här viktiga kontrollen - enkelt och snabbt.

Kontroll av slitaget
på bromsskivor
Laser EXAMINER är väldigt lätt att använda. Verktyget monteras på
bromsskivan med hjälp av en inbyggd magnet i sonden, varefter den
projicerar en laserstråle över skivan. Verktygets mikrokamera identifierar och mäter sedan varje repa eller ojämnhet på den.
Laser EXAMINER EXAMINER bearbetar mätningarna i realtid, med en
marginal på endast en tiondels millimeter, och överför resultatet via
Bluetooth till en PC eller till ett TEXA-diagnosverktyg, som sedan använder en särskilt framtagen programvara för att jämföra mätningarna med gränsvärden för slitage som fastställts av tillverkaren. Både
numeriska och visuella jämförelser utförs för att ge operatören en klar
bild av skicket på skivan.

Kontroll av
mönsterdjupet på däck
Genom att montera ett särskilt magnethuvud kan man också använda
Laser EXAMINER för att mäta mönsterdjupet på fordonets däck. Efter
att ha placerats på däcket projicerar Laser EXAMINER en laserstråle
över ytan för att ge en objektiv mätning av däckmönstret.

En användarvänlig programvara för att
noggrant mäta slitaget på bromsskivan
och mönsterdjupet på däcket
Laser EXAMINER levereras komplett med en användarvänlig programvara avsedd att noggrant kontrollera och mäta
slitaget på bromsskivor och mönsterdjupet på däck. Ett enkelt och intuitivt grafiskt gränssnitt låter dig utföra ett
komplett, objektivt test av ”hjulsystemet”, och skriva ut en fullständig rapport till fordonsägaren.

Starta skärmen för att välja testtyp.

Översikt över skiv- och mönstermätningar.

Resultatet av mätningarna, med slitaget grafiskt markerat.

En fullständig rapport kan skrivas ut, som kan ges till kunden efter avslutad mätning.

TEXA
TEXA grundades i Italien 1992 och är idag världsledande inom design och tillverkning av diagnos- och telediagnosverktyg för olika märken, utsläppstestare och tankstationer för A/C-system.
TEXA täcker i stort sett hela världen genom ett omfattande distributionsnätverk. I Spanien, Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Brasilien, USA, Polen, Ryssland och Japan marknadsför företaget sina produkter direkt via sina
dotterbolag. TEXA sysselsätter ca 600 personer över hela världen, inklusive mer än 100 ingenjörer och specialister
som arbetar med forskning och utveckling.
TEXA har vunnit flera internationella utmärkelser genom åren, inklusive ”Innovation Award” på Automechanika i
Frankfurt (2010 och 2014), ”Award of Awards” för att vara det mest innovativa företaget i Italien, överräckt av den
dåvarande italienska presidenten Giorgio Napolitano (2011), ”Irish Automotive Innovation Award” (2014) och ”Golden Key Award” i Moskva (2014 och 2015). Under 2015 blev TEXA klassad av MIT Technology Review som ett av
de tio mest ”aktiva” företagen i Italien. Samma år vann TEXA Frost & Sullivan-priset ”European Commercial Vehicle
Diagnostics Customer Value Leadership”.
All TEXA-utrustning är designad, utvecklad och tillverkad i Italien, med hjälp av moderna automatiserade produktionslinjer som garanterar en maximal precision. TEXA har ett starkt fokus på produktkvalitet och är certifierad enligt
ISO TS 16949 med strikta krav på leverantörer av originalutrustning för bilindustrin.

VARNING
Tillämpningen av olika biltillverkares varumärken och logotyper i detta dokument är endast avsedd att informera om och belysa TEXA-produkternas kompatibilitet med de bilmodeller som identifieras av de varumärken och logotyper som används. TEXA:s produkter
och programvara utvecklas och uppdateras fortlöpande, och det är därför möjligt att några av produkterna i detta dokument, när dokumentet läses, inte kan användas för diagnos av alla modeller och elektroniska system från de biltillverkare som nämns i dokumentet. Märken, modeller och elektroniska system i detta dokument bör därför betraktas som vägledande, och TEXA rekommenderar
att du före ett köp ser efter om produkten och/eller programvaran finns på listan över de system som kan diagnostiseras. Listan
finns hos auktoriserade TEXA-återförsäljare. De bilder och skisser av bilar som används i detta dokument är endast avsedda att göra
det lättare att identifiera vilken fordonskategori (bil, lastbil, motorcykel, etc.) en TEXA-produkt och/eller programvara är avsedd för.
Data, beskrivningar och illustrationer kan ändras i förhållande till vad som beskrivs i detta dokument. TEXA S.p.A. förbehåller sig
rätten att göra ändringar i sina produkter utan föregående meddelande
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