
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Νέο, φορητό εργαλείο για βαθμονόμηση των συστημάτων κάμερας 

 Φορητή λύση με ασυμβίβαστη απόδοση 

 Εύκολη λύση και αρμολόγηση από ένα άτομο 

 Ιδανικό για κινητές μονάδες 

Ihringen, 16 Αυγούστου 2018. Το εργαλείο CSC μαζί με το mega macs εκτελούν 

βαθμονόμηση υψηλής ακρίβειας στα συστήματα υποβοήθησης οδηγού με κάμερα και 

ραντάρ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Τα επιπλέον προαιρετικά 

πακέτα επεκτείνουν το βασικό προϊόν για την βαθμονόμηση της εμπρόσθιας κάμερας με 

δυνατότητες βαθμονόμησης της κάμερας 360° και των αισθητήρων ραντάρ. Τόσο το υλικό 

όσο και το λογισμικό προσαρμόζονται και επεκτείνονται από την Hella Gutmann Solutions 

για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της αγοράς. 

Και τώρα μετά από απαίτηση των συνεργατών μας, η Hella Gutmann Solutions έχει 

αναπτύξει μια επιπλέον φορητή λύση βαθμονόμησης καμερών. Αυτή προσφέρει νέες 

δυνατότητες για κινητές μονάδες, ειδικούς τζαμιών, εταιρίες διαχείρισης στόλων οχημάτων 

και εταιρίες δίκτυο συνεργείων. 

Η φορητή έκδοση του CSC tool προσφέρει την ίδια ακρίβεια με μια στατική συσκευή σε  

ένα συνεργείο. Η βαθμονόμηση γενικά πραγματοποιείται με σημείο αναφοράς τη γεωμετρία 

του άξονα κίνησης. Επομένως η φορητή έκδοση ανταποκρίνεται στις υψηλότερες 

απαιτήσεις του κατασκευαστή πάντα υποθέτοντας ότι το εργαλείο και το αυτοκίνητο 

τοποθετούνται σε επίπεδη επιφάνεια. Η φορητή μονάδα βαθμονόμησης είναι σημαντικά 

ελαφρύτερη από την στατική έκδοση και μπορεί να στηθεί και να λυθεί με λίγα απλά 

βήματα και από ένα άτομο. Αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία: μια βάση, ένα άνω 

πλαίσιο και μια ράβδο προσαρμογής με τους τηλεσκοπικούς καθρέπτες. Όταν διπλώνεται 

χωράει εύκολα σε ένα station wagon ή σε ένα μικρό όχημα μεταφοράς. Οι ειδικά 

κατασκευασμένοι πίνακες βαθμονόμησης για τις εμπρόσθιες κάμερες έχουν 

επανασχεδιαστεί και διαμορφωθεί έτσι ώστε να είναι μερικώς πτυσσόμενοι. 
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Σημείωση:  

Το κείμενο και το φωτογραφικό υλικό είναι διαθέσιμα στην παρακάτω διεύθυνση: 

www.hella.com/press 

 

HELLA KGaA Hueck & Co., Lippstadt: Η HELLA είναι μια παγκόσμια, οικογενειακή 
επιχείρηση, εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με περισσότερους από 30.000 εργαζομένους σε 
100 σημεία σε περισσότερες από 35 χώρες. Ο Όμιλος HELLA αναπτύσσει και 
κατασκευάζει είδη φωτισμού και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και συστημάτων για την 
αυτοκινητοβιομηχανία και έχει επίσης μια από τις μεγαλύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αξεσουάρ, διάγνωση και υπηρεσιών εντός της Ευρώπης. 
Επιπλέον, διαθέτει συστήματα κλιματισμού και ηλεκτρικών συστημάτων των οχημάτων που 
παράγονται σε κοινές επιχειρήσεις. Με περισσότερα από 5.800 άτομα που εργάζονται στον 
τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, η HELLA είναι ένας από τους σημαντικότερους 
παράγοντες της καινοτομίας στην αγορά. Επιπλέον, με πωλήσεις περίπου. € 
5.300.000.000 κατά το οικονομικό έτος 2013/2014, ο Όμιλος HELLA είναι ένας από τους 
κορυφαίους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας σε 50 μέρη στον κόσμο και μία από 
τις 100 μεγαλύτερες Γερμανικές βιομηχανικές επιχειρήσεις. 

 

Για επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε: 
Mr. Lefteris Magioglou 
Product Manager 
Electra Hella’s S.A. 
246 Syngrou Av. 
Phone: +30 2109531690 
Fax: +30 2109531697 
l.magioglou@electra-hellas.gr 
www.hella.gr 
 


