
 TEST AND GARAGE EQUIPMENT

C 880 iNEXT

NEW

Alinhamento de rodas 3D
com sistema de alinhamento

de duas câmeras
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Tecnologia de medição avançada
com as novas câmeras digitais Hi-Q 5Mp

C 880 iNEXT é um alinhador 3D rápido e confiável com sistema 
de leitura de duas câmeras. Desenvolvido no sistema operacional 
Windows, o software é fácil de usar para um alinhamento rápido e 
completo com indicações gráficas e medições com uma aproximação 
de 0,01°. 

Desenvolvido com design e know-how HPA-FAIP, com 
componentes de qualidade internacional, de acordo com as 
normas CE e montado na República Popular da China para o 
mercado mundial.

1. Alvos leves de alta resolução com nível de bolha

 Removíveis do suporte e compatíveis com todos os suportes no 
catálogo.

 Filtro infravermelho dianteiro, para alta proteção contra os 
reflexos solares. 

2. Console operacional com alojamento PC compacto e com uma 
superfície de trabalho ergonômica, para um melhor 
funcionamento.

3. Sistema de medição 3D com desempenho superior.

 Novas câmeras HI-Q de 5Mp de última geração em alta resolução 
para visão artificial.

 Ótica monolítica otimizada com baixa distorção (RAVG < 0,50% em 
NIR) com nano revestimento antirreflexo e filtro LPF integrado para 
eliminar os reflexos da luz solar.

 Medição na diferença: cada aquisição é elaborada de modo 
diferencial por 2 imagens consecutivas, a fim de eliminar os problemas 
de medida em condições críticas de iluminação solar ou na presença 
de reflexos luminosos.

4. Par de pratos giratórios mecânicos e adaptadores para o 
procedimento de ROC de empurrar, a pedido. 

5.  Câmera de assistência ao direcionamento para 
posicionamento fácil e correto do veículo na plataforma de elevação 
ou na oficina sem a ajuda de um assistente ou de espelhos (a pedido).

Características gerais

Disponíveis adaptadores de até 26”
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Soluções de ponta para grande facilidade de uso

6. Novo elevador integrado com parafuso sem fim 
(PATENT PENDING)

 Dispositivo motorizado (CM - Camera Movement) para 
o posicionamento conveniente das câmeras na faixa de 
operação: permite trabalhar desde o nível do solo até 2 m de 
altura (a pedido). 

 Mecanismo de SEGURANÇA integrado (PATENT 
PENDING). Função de RASTREAMENTO AUTOMÁTICO 
DO NÍVEL DA PLATAFORMA (opcional).

Características funcionais

7. Programa de instalação profissional, completo com 
todas as funções necessárias para os especialistas em 
alinhamento:

o Sistema operacional Windows 10 IoT multilíngua
o Leituras imediatas: interface gráfica HPA-FAIP fácil de 

usar com sistema de ícones para acesso rápido em tempo 
real a todos os valores de ajuste; teclas de seleção rápida 
e assistentes; informações completas sobre os dados de 
ajuste de cada eixo resumidos em uma página de resumo.

o AJUDA on-line, “tutor” passo a passo com o suporte de 
imagens.

o Ampla Base de Dados internacional de fabricantes de 
automóveis, baseada em uma divisão geográfica 
prática por continente com especificações 
relacionadas a mais de 40.000 carros de várias marcas. 
Constantemente atualizada, está disponível um serviço 
Internet para obter em tempo real os dados de 
automóveis novos.

o Base de dados do usuário para inserir os dados 
de novos veículos e Base de dados de fichas de 
trabalho, para salvar e recuperar todos os dados de 
clientes/veículos presentes.

o Dados completos de medição do chassi em tempo real.
o Compensação descentralizada disponível nos modos 

“Jump” e “Push”, exibidos com imagens ao vivo e 
indicadores LED.

o Software e BD protegidos pelo sistema hardlock.

8. Carro que permite o uso do alinhador em diferentes 
posições de alinhamento no interior da oficina ou no 
modo drive-thru (a pedido).

9. Carro de suporte para um par de alvos/grampos (a pedido).
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As imagens, configuraç6es e caracterfsticas técnicas indicadas nesta publicaçao tem apenas a finalidade de apresentaçao do produto e estao sujetas a modificaç6es.
Para uma correcta definiçao do pedido, consulte sempre a tabela de preços vigente.

Layout de instalação

Small bay. O tamanho pequeno e a tecnologia das câmeras se 
adaptam às instalações em locais pequenos e a instalações com 
plataformas de 4 colunas.

Instalação com coluna:  
o	 Compatível com vala, plataformas em tesoura, 4 colunas e 

paralelogramo.  
o	 Para as plataformas de 4 colunas, a distância mínima interna 

das colunas solicitada para operar nos veículos de série é de 
2.950 mm.

o	 Para as plataformas em paralelogramo, a distância centro 
pratos/câmera deve ser medida a uma altura de 1 m.

Para instalações com um layout diferente daquele recomendado e para 
a compatibilidade com o modelo de plataforma de elevação, entre em 
contato com o centro de referência autorizado.

 Equipamentos 

Dimensioni

 Dados técnicos 

 Accessórios a pedido

A

B

C

D

E

A = Min. 1800 - Max 3000 mm
B = 2918 mm
C = 2878 mm
D = Work from 500 to 2560 mm
E = Min. 400 mm

* Apenas para  
   versões Full Pack

o A. Kit completo 2.0 para calibração e controle

o B. Carro para suportes e alvo

o C. Condução assistida de posicionamento do veículo

o D. Kit de elevador com parafuso sem fim

o E. Armário para impressora com rodas e portinhola

o F. Carro para alinhamento móvel

o G. Suportes basic 10-21” de centralização automática. 4 Pçs

o H. Kit de extensores de 26” para suportes basic

o I. Plataformas giratórias com adaptadores ROC

o L. NexRemote Tablet: Controlo Remoto - monitor extra
o M. Comando remoto por rádio
o N. Kit de animações gráficas
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Escalas de medição

Paralelismo total ± 20°

Semi-paralelismo ± 10°

Curvatura ± 10°

Ângulo de avanço ± 30°

Pivô principal ± 30°

Recuo ± 22°

Ângulo de impulso ± 10°

Diferença de direção em ± 20°

Alimentação

Voltagem da alimentação 115-230 Vac

50-60 Hz 1ph

Consumo de energia 500 W

Suporte do PC 11 kg

Base das câmeras 26 kg

Coluna 66 kg

Resolução das câmeras 2592 × 1944

10,000,000 Pixel


