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UTÖKA DIN VERKSTADS ERBJUDANDE
EZ-ADAS OMKALIBRERINGSSYSTEM®

BEHÅLLA KALIBRERINGAR
I VERKSTADEN
Om du letar efter ett enkelt sätt att öka din verkstads erbjudande, 
leta inte längre. Lägg till EZ-ADAS Recalibration System® 
för att möjliggöra slutförandet av hela kollisionsreparation, 
komponentbyte eller hjulinriktning.

Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), ofta kallat 
förarhjälp- eller säkerhetssystem, skapar nya utmaningar för 
skadereparationscenter i dag. Dessa säkerhetsinnovationer kan 
leda till att, till synes enkla reparationer, kräver sensorkalibrering. 
Car-O-Liner®-teamet har utvecklat lösningen — EZ-ADAS 
Omcalibreringssystemet.

Med en unik mittlinjeuppsättning och intuitiv laserstyrd 
målplacering baserad på OEM-procedurer, säkerställer  
EZ-ADAS exakt, felfri positionering.

EZ-ADAS + EXISTERANDE VERKTYG = ÖKAD PRODUKTION

FUNKTIONER & FÖRDELAR
DEN GARANTERAR EXAKT REKALIBRERING MED:
• LASERALTIVERAD MÄTNING
• INTUITIV JUSTERING AV MÅLTAVLOR
• ÖVERLÄGSNA INSTRUKTIONER FÖR MÄTNING
• SYSTEMPRECISION

UPP TILL 40% FÄRRE STEG ÄN MED ANDRA ADAS 
SYSTEM SOM FINNS PÅ MARKNADEN

REPARATIONSINFORMATION TILLHANDAHÅLLS 
I EN ENDA, ENKEL REFERENSGUIDE OCH 
PRESENTERAS I EN TYDLIG STEG-FÖR-STEG, 
FÄRGKODAD PROCESS

ROBUST OEM- BASERAD MÅLTAVLOR SOM 
TÄCKER DE FLESTA FORDONSMODELLERS

Enkelt
centreringsguide

Precision
laserteknik

Patentsökt
målpositionering

Helt mobil, fälls  
och lagras enkelt

Du kan öka produktiviteten nästan direkt utan extra utrustning. EZ-ADAS integreras med dina befintliga processer, 
riktutrustning och diagnostiska skanningsverktyg som har ADAS-täckning. 



DIAGNOSTISKS

ALLA  
REFERENSVÄRDEN

3D-VIDEOSTYRDA 
PROCEDURER

”HUR-TILL” VIDEOR! LÄR DIG ATT GÖRA EN PERFEKT KALIBRERING

DESIGNAD MED EFFEKTIVITET SOM PRIO 1

ENKELT
Det mycket noggranna laserpositioneringssystemet, i 
kombination med en unik placering av måltavlorna, gör att alla 
tekniker snabbt kan positionera tavlorna enlig OEM-kraven. Det 
är enkelt att använda och kräver minimal utbildning.

ACCURATE
Eliminera risken för fel med vårt tredelade system som är snabbt 
och enkelt att installera. Utvecklad för ökad produktivitet, denna 
toppmoderna laserprecisionsteknik minimerar komplexiteten 
genom att minska antalet justeringskomponenter och steg som 
krävs för en lyckad omkalibrering.

OEM-BASED PROCEDURES
Att hitta reparationsförfaranden har aldrig varit enklare. Vi har 
tagit oss tid att förstå OEM-procedurer och placerat dem alla på 
en enda plats. EZ-ADAS placeringsguide för måltavlor använder 
tydliga, enkla steg som identifierats från OEM: n för det fordon 
du reparerar, vilket eliminerar osäkerhet och behovet av att leta 
efter information på flera platser.

UPP TILL 40% FÄRRE STEG 
ÄN MED ANDRA ADAS SYSTEM 

EZ-ADAS-systemet erbjuder en exklusiv app med enkla 
3D-videor som guidar dig genom målplacering och ger all 
information som behövs för att utföra omkalibreringar. Hitta 
de omkalibreringslösningar du behöver - direkt till hands!

EXCLUSIV MOBILE APP



www.car-o-liner.com
Car-O-Liner© (2021) är ett varumärke av Snap-on©  Incorporated.  
Alla rättigheter förbehållna. Produktbilderna är endast illustrativa och kan skilja 
sig från den aktuella produkten. Car-O-Liner©  förbehåller sig rätten att ändra 
innehåll utan föregående meddelande.

TMOMFATTANDE ADAS TÄCKNING

FÖRVARINGSVAGN
DEN PERFEKTA LÖSNINGEN FÖR ATT ORGANISERA

DINA MÅLTAVLOR OCH TILLBEHÖR

EZ-ADAS-vagnen tillhandahåller en lagringslösning 
för alla EZ-ADAS-kalibreringsmåltavlor och 
tillbehör och har extra utrymme för att lagra andra 
tillbehör som vanligtvis används under ADAS-
kalibreringsarbete.

+46 31-721 1050  | SALES@CAR-O-LINER.SE

OMFATTANDE
ADAS TÄCKNING

FRAM KAMERA
OMKALIBRERING

BAK KAMERA
OMKALIBRERING

RADAR
KALIBRERING

Med den växande komplexiteten på ADAS-marknaden och den ökade 
utvecklingen av nya sensorer, som vanligtvis skiljer sig över märke, modell 
eller år, fokuserar vi på vad som är viktigt för verkstäder: att får fordonen 
tillbaka på vägarna snabbt och säkert. EZ-ADAS eliminerar komplexitet 
och tillåter verkstäder att göra noggrann sensorkalibrering på de flesta 
fordon på marknaden. 

Säljs separat
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