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Pożytki z linii diagnostycznej

Rectangle
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Zespół co najmniej dwóch urządzeń (przeznaczonych najczęściej do
diagnostyki hamulców i zawieszenia) zintegrowanych za pomocą wspólnego komputera nazywany jest powszechnie linią diagnostyczną.
Pierwsze tego rodzaju rozwiązania zaprezentowały w roku 1992, na Auto
mechanice we Frankfurcie, dwie niemieckie firmy: Schenck A.S.G i Hofmann.
W zestawach obu producentów występowały stanowiska do kontroli:
 stanu hamulców (urządzenie rolkowe),
Fot. Wimad

Reklama kompleksowa (pakiety)

 skuteczności działania amortyzatorów metodą Eusama,

Strona reklamowa w miesięczniku
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Najbardziej rozpowszechnionym wówczas komputerowym systemem operacyjnym był DOS, a monochromatyczny

1/2 strony reklamowej
w miesięczniku Autonaprawa
+ rectangle.................................... 6 500 zł
1/4 strony reklamowej
w miesięczniku Autonaprawa
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 znoszenia bocznego pojazdu [m/km] (urządzenie płytowe).

wydruk protokołów zapewniała 9-igłowa drukarka.

Katalog firm
Słowo kluczowe:
Nazwa dostawcy:
Lokalizacja:
szukaj

Kolejnym producentem linii diagnostycznych stała się niemiecka Maha, której produkty różniły się od poprzednio

Button
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wspomnianych zastosowaniem do badania amortyzatorów zamontowanych w pojeździe metody Boge. Tak
wytyczona koncepcja linii diagnostycznych szybko upowszechniła się w wielu europejskich krajach, szczególnie
jako główne narzędzie obowiązkowych przeglądów rejestracyjnych. W ciągu ostatnich 20 lat, mimo ogromnego
wzrostu możliwości komputerowych systemów, nie zmieniło się zbytnio przeznaczenie ani konstrukcja tych urządzeń. Zniknęli tylko z rynku ich pionierscy producenci Schenck i Hofmann, a nieliczni ich następcy wykorzystali
szansę rozwoju samych stanowisk pomiarowych, a zwłaszcza możliwość zwiększenia liczby różnych urządzeń w
zintegrowanym ciągu.

Podobne

Rozwój funkcji linii diagnostycznych
Do dziś powszechnie w liniach diagnostycznych badania hamulców przeprowadza się na stanowiskach rolkowych.
Mają one wiele istotnych zalet i tylko nieznaczne, towarzyszące im niedogodności. Jedną z nich jest stosunkowo
duże zapotrzebowanie przestrzeni dla pomieszczenia napędu rolek, czyli silników i przekładni. Oznacza to konieczność korzystania z dość głębokich (nawet do 50 cm poniżej poziomu posadzki) fundamentów o odpowiedniej
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 Diagnostyka sieci CAN

nośności. Inne utrudnienie polega na niezbędności dokładnego drenażu dla odprowadzania wody z zagłębień, a w
ślad za tym pojawia się problem skutecznych zabezpieczeń antykorozyjnych. Zastąpienie rolek płytami do pomiaru
sił hamowania eliminuje większość tych problemów, tym bardziej, że znaczna długość stanowisk płytowych raczej
nie przeszkadza w ich wygodnym pomieszczeniu w zintegrowanej linii (rys. 1).
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