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NOWE WYZWANIE 
DLA WARSZTATÓW � IDEALNE

MARKI HELLA GUTMANN

Rosnąca liczba systemów wspomagania kierowcy w dzisiejszych pojazdach sprawia, że drogi są 

bezpieczniejsze, a podróże coraz bardziej komfortowe. Popularność systemów kamer i radarów nie 

ogranicza się już tylko do segmentu premium, można je znaleźć także w klasie średniej i kompaktowej. 

Warsztaty stoją w obliczu nowego wyzwania polegające na fachowej kontroli i kalibracji tych systemów. 

Wygodnym i wydajnym rozwiązaniem dla warsztatów jest Camera- and Sensor Calibration Tool - 

krótko „CSC-Tool“ - firmy Hella Gutmann.

Hamulec wielokolizyjny, automatyczny system regulacji odległo-
ści, asystent utrzymywania pasa ruchu, automatyczny asystent 
parkowania lub systemy rozpoznawania zmęczenia kierowcy i 
znaków drogowych to tylko niektóre systemy wspomagania coraz 
częściej stosowane w pojazdach klasy średniej i kompaktowej.

CSC-Tool to profesjonalny system firmy Hella Gutmann 
Solutions, umożliwiający warsztatom regulację systemów 
asystencji w pojazdach różnych marek. Przemyślana, modu-
łowa struktura narzędzia CSC-Tool umożliwia jego rozszerzanie 
i adaptację do konkretnych potrzeb warsztatów i punktów serwi-
sujących.

Dowiedz się więcej o licznych zaletach narzędzia Camera- and 
SensorCallibration--Tool fi rmy Hella Gutmann. Zaoszczędź na 
wysokich kosztach usług zewnętrznych i wykorzystaj to nowe, 
wartościowe urządzenie do zwiększenia swojego potencjału 
sprzedaży. 

CSC-Tool
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Jeden system - 
wiele korzyści

CSC-Tool

Podobnie jak w przypadku testerów diagnostycznych Hella Gutmann Solutions, nasi programiści idealnie 

dopasowali CSC-Tool do potrzeb i warunków pracy niezależnych warsztatów i usługodawców. Zaczynając 

od pakietu podstawowego, a kończąc na różnych pakietach uzupełniających.

* Opcja. ** Przebieg procesu regulacji jest określiony przez producenta.

Instrukcja i regulacja przy użyciu testera diagnostycznego w kilku krokach

Kia, Hyundai Mazda

Nissan

Toyota, Lexus

RenaultMercedes

Honda

VAG

Kontrola wzroku z wynikiem pozytywnym: tablice do 

regulacji kamer dla wszystkich ważnych marek

Przegląd wszystkich marek

Warunkiem regulacji systemów kamer różnych pojazdów 
zgodnie z wymaganiami producenta przy użyciu narzędzia 
CSC-Tool są odpowiednie tablice regulacyjne. Są one dostępne 
pojedyńczo albo jako zestaw.*

W połączeniu z aktualnymi testerami diagnostycznymi z rodziny 
mega macs można w ten sposób skalibrować np. przednią ka-
merę asystenta utrzymywania pasa ruchu, czujnik radarowy 
adaptacyjnego tempomatu (ACC)* czy kamerę adaptacyjnego 
systemu oświetlenia. A wszystko to po bezkonkurencyjnej cenie. 

Wszystko na radarze

Do ustawiania czułych czujników radarowych systemów regu-
lacji odległości i hamowania awaryjnego w pojazdach CSC-Tool 
posiada dwa zestaw radarowe, przy użyciu których można ła-
two i niezawodnie regulować każdy system radarowy. 

Kalibracja systemu radarowego stała się dziś koniecznym wa-
runkiem wykoywania wielu prac przy pojazdach.** Naprawy 
powypadkowe, zmiany rozstawu lub pochylenia kół, montaż 
kompomnentów podwozia zmieniających prześwit pojazdu, ale 
także normalne prace serwisowe, w ramach których gniazdo 

Jedna podstawa - wiele możliwości

Producenci pojazdów stosują w systemach wspomagania kie-
rowców różne kamery i radary. CSC-Tool zapewnia warszta-
tom całkowitą wszechstronność. System ma modułową struk-
turę, umożliwiającą obsługę wszystkich modeli oraz dowolne 
doposażanie przez fi rmę Hella Gutmann. Właściciel warsztatu 
inwestuje więc w najnowocześniejszą, bezkompromisową 
technikę przyszłości. Do podstawowego zakresu funkcji narzę-
dzia CSC-Tool należy podstawa z belką regulacyjną oraz głowi-
ce pomiarowe z dwoma czujnikami kołowymi, które zapewnia-
ją prawidłowe wyniki pomiarów nawet bez urządzenia do 
pomiaru geometrii podwozia. 

zamka było ustawiane w położeniu serwisowym (np. przy wy-
mianie pasa zębatego), pociągają za sobą konieczność ponow-
nej regulacji systemu.

Zestaw radarowy CSC-Radarkit I i CSC-Radarkit II obsługują 
systemy radarowe najpopularniejszych obecnie marek (np. 
VAG, Mercedes). Skontaktuj się z partnerem handlowym 
Hella Gutmann. Sprawdzi on, jaki system najlepiej pasuje do 
istniejących wymagań. 



Prosta konfi guracja,

szybkie kontrole,

dokładna regulacja -

CSC-Tool fi rmy Hella Gut-

mann Solutions

zapewnia doskonałe rezul-

taty pracy i maksymalne 

bezpieczeństwo.

Praktyczne zestawy uzupełniające
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Przegląd wszystkich zalet

Dalsze informacje o wydajnym i wszechstronnym narzędziu CSC-Tool dostępne są na 

naszej stronie internetowej i oczywiście u partnerów handlowych Hella Gutmann.
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  Dokumentacja regulacji/kalibracji za pomocą wydruku 

i w Car History

  Nie wymaga specjalnego stanowiska do pomiaru 

geometrii osi

  Możliwość kalibracji różnych systemów kamer i 

radarów

 Atrakcyjny model cenowy

 Prosta obsługa

 Wysoka dokładność pomiaru

 Solidność i trwałość

 Możliwość indywidualnej konfi guracji

 Możliwość doposażania

  Pakiety specjalne dla warsztatów szklarskich 

i karoseryjnych

  Kompatybilność z testerami diagnostycznymi z 

rozdziny mega macs

  Prawie identyczny przebieg wszystkich procesów 

regulacji

Płyta do regulacji kąta dla systemów radarowych różnych producentów

Prawidłowy kierunek? Czujnik kołowy „Controll“ zna odpowiedź.

Wszystko kwestią ustawienia

Czujniki i kamery systemów wspomagania muszą być 
kalibrowane i regulowane z najwyższą dokładnością. Mimo 
to warsztaty posiadające narzędzie CSC-Tool firmy Hella 
Gutmann Solutions nie muszą posiadać ani w pełni wyposa-
żonego stanowiska pomiarowego, ani kanału czy podnośni-
ka. Wszystkie pomiary można konfigurować i wykonywać 
przy użyciu komponentów narzędzia CSC-Tool praktycznie 
na każdego rodzaju równym podłożu.

Maksymalna dokładność pomiaru

Przyrządy pomiarowe dla niektórych systemów wspomagania 
kierowcy posiadają zasięg kilkuset metrów. Gdy głowica rada-
ru lub pozycja kamery są nawet nieznacznie przesunięte w sto-
sunku do geometrycznej osi jazdy pojazdu, system nie działa - 
lub gorzej - podaje niepoprawne wyniki. CSC-Tool pracuje z 
wyjątkowo niską tolerancją, zapewniając dokładność, na których 
korzysta zarówno warsztat, jak i klienci. Rezultatem jest wzrost 
bezpieczeństwa na drogach i więcej zadowolonych klientów.

Poprawna komunikacja

Wszystkie informacje potrzebne do precyzyjnej regulacji refl ekto-
rów dostępne są w testerach diagnostycznych z rodziny mega 
macs. W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania i 
potrzeb zakres usług można indywidualnie dopasowywać do 
potrzeb warsztatu. 

Szybka amortyzacja

CSC-Tool przekonuje licznymi dodatkami i niską cena. Nawet kil-
kaset złotych, które klient musi zapłacić za kalibrację w autory-
zowanym warsztacie, przełożą się na dodatkowy zysk. Już od 
jedenastego pomiaru zakup narzędzia całkowicie się zamor-
tyzuje.

Specjalnie dla specjalistów

Hella Gutmann Solutions zna specyfi czne potrzeby serwisów. 
Dlatego już dziś pracujemy nad rozwiązaniami dopasowanymi 
specjalnie do zakładów blacharskich i szklarskich. Zawarte są 
w nich wszystkie moduły niezbędne do codziennej pracy. 
Wszystkie niepotrzebne komponenty po prostu pominęliśmy. Po-
zwala to naszym klientom oszczędzić pieniądze i wartościowe 
miejsce w magazynie. W kręgach fachowych wiadomo, że wy-
magania będą w przyszłości coraz wyższe. Jesteśmy pewni, że 
modułowy system narzędzi CSC-Tool optymalnie przygotuje każ-
dy warsztat do wyzwań związanych z przyszłymi systemami 
wspomagania kierowcy.

Kontroler toru jazdy

Szczególnie przydatnym elementem akcesoriów do narzędzia 
CSC-Tool jest czujnik kołowy „Controll“, który zapewnia szybką 
kontrolę osi jazdy także bez urządzenia do pomiaru geometrii 
podwozia. Po błyskawicznym montażu ten praktyczny pomoc-
nik pokazuje przy pomocy lasera, czy wszystkie wartości 
mieszczą się w przedziale tolerancji. Jeżeli wartości leżą poza 
przedziałem tolerancji, pojazd wymaga regulacji systemów kamer 
na stanowisku do pomiaru geometrii podwozia.


