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NOVÁ VÝZVA PRO DÍLNY � VHODNÉ 

ŘEŠENÍ OD HELLA GUTMANN

Díky rostoucímu počtu asistenčních systémů ve vozidle se zvyšuje bezpečnost v silniční dopravě a jízdní 

komfort. Rozšíření kamerových a radarových systémů už dávno není výsadou pouze prémiového segmentu 

aut, ale najdeme je stále častěji také ve střední a nižší třídě automobilů. Dílny jsou znovu konfrontovány 

s novými výzvami při odborném měření a kalibrování těchto systémů. Komfortním a výkonným řešením 

pro dílny je přístroj Camera- and Sensor-Calibration-Tool � zkráceně CSC-Tool � od Hella Gutmann.

Multikolizní brzda, automatické řízení vzdálenosti, asistent pro 
udržování vozu v jízdním pruhu, automatický systém podpory 
parkování anebo detekce únavy řidiče a rozpoznávání dopravních 
značek, a to je výčet jen několika příkladů, které se již dnes 
prosadily ve střední třídě a těší se rostoucí oblibě.

Svým CSC-Tool nabízí Hella Gutmann Solutions dílnám profesi-
onální multibrandový systém pro kalibraci nejrůznějších asis-
tenčních systémů pro řidiče. Díky obvyklému promyšlenému 
řešení od Hella Gutmann Solutions je CSC-Tool dostupný v mo-
dulovém systému a proto ho lze zcela individuálně rozšiřovat 
a přizpůsobovat různým potřebám dílenských a servisních 
provozoven.

Zjistěte více o mnohých výhodách přístroje Camera- and Sensor-
Calibration-Tool od Hella Gutmann. Ušetřete si vysoké náklady 
třetích stran a využijte tento hodnotný nový přístroj pro váš 
vyšší zisk. 

CSC-Tool
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Jeden systém – 
mnoho výhod

CSC-Tool

Kalibrace v několika krocích*** 

V každém ohledu připraveni

Senzory a kamery asistenčních systémů musí být kalibrovány 
a seřizovány s co největší přesností. Dílny a servisní provozovny 
nemají při práci s přístrojem CSC-Tool od Hella Gutmann Solutions 
zapotřebí ani kompletně vybavené pracoviště měření geometrie 
kol ani nivelovanou podlahu dílny či zvedací plošinu. Všechna 
měřicí zařízení lze instalovat na každé jakž takž rovné podlaze 
a pracují pak spolehlivě a přesně. 

Maximální přesnost měření

Měřicí zařízení pro některé jízdní asistenční systémy disponují 
dosahem několika set metrů. Pokud je radarová hlavice nebo 
pozice kamery vůči geometrické jízdní ose vozidla jen nepatrně 
posunutá, pak systém nefunguje – nebo co je ještě horší – fun-
guje nesprávně. Přístroj CSC-Tool zde pracuje s krajně malou 

Jedna základna – všechny možnosti

Součástí dodávky přístroje CSC-Tool jsou základní nosník se 
seřizovacím ramenem a měřicí hlavice se dvěma upínači kol. V 
modulovém systému lze doplnit jak kalibrační panely specifické 
značky, tak i přídavné moduly pro kalibraci různých asistenčních 
systémů. Ve spojení s aktuálními diagnostickými přístroji skupiny 
mega macs tak lze například kalibrovat čelní kameru pro asis-
tenta jízdních pruhů, radarový senzor pro tempomat se sledová-
ním vzdálenosti (ACC)* a kameru pro adaptivní světlomety. A to 
vše za neporazitelně výhodnou cenu. 

Atraktivní cenový model

V základním balíčku je již obsaženo vše ze základního vybavení 
potřebného pro dílny a servisy. Kalibrační panely pro různé vý-
robce vozidel jsou dostupné na vyžádání za férovou cenu ve zvlášt-
ních doplňkových balíčcích**. Díky promyšlenému systémovému 
řešení lze všechny relevantní automobilové značky a modely*** 
kalibrovat s úsporou času a nákladů. 

Stejně jako u diagnostických přístrojů od Hella Gutmann Solutions, pamatovali vývojáři také u přístroje 

CSC-Tool na ideální přizpůsobení systému požadavkům a okolnostem neznačkových dílen a servisů. Začíná 

to již u základního modelu a s různými rozšiřovacími balíčky to zdaleka ještě nekončí.

* Volitelně. ** Na dotaz. *** Kalibraci určuje výrobce vozidla.

CSC-Tool umístěte souběžně

s vozidlem, dle návodu
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tolerancí a umožňuje tak přesné výsledky měření, které se vyplatí 
pro dílny a pro řidiče aut. Správně měření zaručí větší bezpečnost 
na silnici a také větší spokojenost zákazníků.

Správná komunikace

Veškeré informace potřebné pro přesné nastavení systémů svět-
lometů lze vyvolávat pomocí diagnostických přístrojů skupiny 
mega macs. V závislosti na verzi načteného softwaru a požadav-
cích lze výkonový rozsah individuálně přizpůsobit potřebám dílny. 

Amortizace obratem ruky

Přístroj CSC-Tool imponuje četnými nadstandardními vlastnostmi 
a malou cenou. Náklady až několika tisíc, které vám účtují ve 
značkové dílně za kalibraci, můžete v budoucnu ušetřit. Počínaje 
již 11. měřením vyděláváte pomocí přístroje CSC-Tool pěkné 
peníze. Bez skrytých přídavných nákladů. 

Speciality pro specialisty

Hella Gutmann Solutions zná specifické požadavky servisních 
provozoven. Proto pracujeme již nyní na speciálně sladěných 
řešeních pro karosárny a autosklářství. Jsou v nich obsaženy 
všechny moduly, které jsou pro jejich každodenní práci nepo-
stradatelné. Všechny nepotřebné komponenty jednoduše vyne-
cháváme. Šetří to peníze i místo na skladování. Pokud v budoucnu 
dojde přece jenom ke zvýšení požadavků, lze jednotlivé části 
objednat zvlášť.

Nastavte výšku panelu

Změřte hodnoty výškového nastavení

jednotlivých kol

Spusťte kalibraci na diagnostickém 

přístroji



Jednoduché instalování, rychlý test, přesné nastavení – přístroj 

CSC-Tool od Hella Gutmann Solutions dodává perfektní výsledky pro 

maximální bezpečnost.
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Výhody 
jedním pohledem

Další informace o výkonném a mnohostranně použitelném přístroji 

CSC-Tool naleznete na naší webové stránce a samozřejmě u svého 

prodejního partnera Hella Gutmann.
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  Dokumentace seřízení/kalibrace 

výtiskem a v Car History

  Není potřebné zařízení na měření 

geometrie náprav

   Možnost seřízení pro různé 

kamerové a radarové systémy

  Atraktivní cenový model

  Jednoduchá obsluha

  Vysoká přesnost měření

   Robustní a s dlouhou životností

  Individuální konfigurovatelnost

  Kdykoliv rozšířitelný

  Speciální balíčky pro specialisty 

autoskláře a odborné karosářské 

provozovny

  Kompatibilní s diagnostickými

přístroji skupiny mega macs

CSC-Tool
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HELLA CZ, s.r.o. 

Revoluční 785 
285 22 Zruč nad Sázavou 
Tel: +420 327 536 425 
Fax: +420 327 536 421 
hella.cz@hella.com 
www.hella.cz


