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EZ-ADAS SYSTEM

ENKELT
Det enkla tredelade systemet kan snabbt installeras 
och är helt mobilt. EZ-ADAS-kalibreringssystem har ett 
minimalt antal komponenter och är hopfällbar när de inte 
används för att minska lagringsutrymme. Det eliminerar 
komplexiteten som ingår i andra ADAS-system.

PRECIS
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.

BASERAD PÅ OEM-FÖRFARANDEN
Att hitta reparationsförfaranden kan vara komplicerat. Men vi gör det lättare för dig. Vi har tagit oss tid att förstå OEM-
procedurerna så att du inte behöver.

EZ-ADAS guider genom placering av måltavlor och  använder tydliga, enkla steg direkt identifierade från fordonets 
OEM. Detta eliminerar osäkerheten och behovet av att leta efter information på flera platser

NY EZ-ADAS 
EZ-ADAS är den senaste lösningen för ADAS-
systemkalibrering efter kollisionsreparationer, byte 
av komponenter eller hjulinriktning. Det är det 
perfekta svaret för verkstäder som vill diversifiera sin 
verksamhet genom att ha möjlighet att slutföra hela 
reparationsprocessen på de flesta ADAS-utrustade 
fordon som kommer in i deras verkstad.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

• LASERAKTIVERAD MÄTNING OCH INTUITIVA 

JUSTERINGSFUNKTIONER FÖR MÅLTAVLAN 

minskar risken för fel och med överlägsen 

mätinstruktioner och systemprecision som 

garanterar exakt kalibrering

• UPP TILL  40% MINDRE 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 fordonsmodeller

Exklusiv tillgång till steg-för-steg-
videor och data - precis vid dina 
fingertoppar.

MOBIL APP

INKLUDERAR
DIAGNOSTISK
INPUT-VÄRDEN



ENKEL OCH SNABB INSTALLATION

HA KVAR
KALIBRERINGAR
I HUSET

MÅNGA VANLIGA REPARATIONER PÅVERKER ADAS

KOLLISION-
REPARATION

BYT AV
VINDRUTA

STÖTFÅNGARE
REPARATION

BYT AV
SENSORER

Var på topp, Advanced Driver Assistance 
Systems (ADAS) som ofta kallas förarhjälpmedel 
eller säkerhetssystem, är inte på väg, de är 
redan här.

ADAS skapar nya utmaningar för alla 
kollisionsreparationsverkstäder som gör affärer 
idag. Även till synes enkla reparationer kan 
resultera i behov av sensorkalibrering. Vi kan 
göra det lättare för dig.

EZ-ADAS-omkalibreringssystem är en 
innovativ samling precisionsverktyg med 
ledande design. Systemet har en unik, snabb 
och exakt mittlinjeinstallation, baserad på 
OEM-procedurer, för enkel användning.

Intuitiv laserstyrd placering av måltavlor 
säkerställer exakt, felfri positionering och ökar 
produktiviteten.

EZ-ADAS integreras med verkstadens 
processer och arbetar med det mesta av 
befintlig inriktningsutrustning och diagnostiska 
skannverktyg med ADAS-täckning.

LÄTT SNABB

KOMPAKT

OCH SÅ 
MYCKET MER...



www.car-o-liner.com

BASIC KIT
FRAM KAMERA OEM-BASERAD MÅLTAVLOR

MAZDA®

NISSAN® | INFINITI® NISSAN® | INFINITI®

HONDA® | ACURA®

HONDA® | ACURA®

HYUNDAI® | KIA®

MERCEDES BENZ®

VOLKSWAGEN® | AUDI®

DELUXE KIT
FRAM KAMERA OEM-BASERAD MÅLTAVLOR

INCLUDES ALL TARGETS FROM BASIC KIT

SUBARU® MAZDA®

MITSUBISHI®

TOYOTA® | LEXUS®

VOLKSWAGEN® | AUDI®

BAK KAMERA  
OEM-BASERAD 

MÅLTAVLOR
RADAR

REFLEKTORER
MERCEDES BENZ®

TOYOTA® | LEXUS®

SUBARU®

KALIBRERINGSKIT

ACURA® | HONDA® | LEXUS® |   
MAZDA® | TOYOTA®
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Car-O-Liner© (2019) 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.


