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W skład zakresu dostawy zestawu FWA 4630 S40 wchodz ą: 
• FWA 4630: wózek Bosch, komputer, monitor TFT, kolorowa drukarka, 4 głowice pasywne, 2 zespoły kamer

pomiarowych, messbox, blokada pedału hamulca i blokada koła kierownicy, pakiet oprogramowania, dane
pojazdów Europa na DVD

• 4 uniwersalne zaciski
• 4 komplety nasadek do zacisków uniwersalnych
• 2 obrotnice mechaniczne
• 4 elementy wypełniające do obrotnic
• 4 uchwyty ścienne na zaciski i głowice
• zestaw kabli 12 m
• dwa krótkie adaptery do podnośnika

FWA 4630: technologia pasywna 3 D / 4 głowice pasyw ne / 2 zespoły przeno śnych kamer (stereo)
Krótki czas przygotowania, łatwa obsługa i szybkie pokazanie rezultatów - to wyróŜnia przyrząd FWA 4630 firmy
Bosch.
Wjazd:
Konieczną kompensację bicia obręczy wykonuje się dokładnie poprzez przejazd. Po załoŜeniu głowic ustawia się
pojazd w prawidłowej pozycji. Kłopotliwe i niebezpieczne wprowadzanie pojazdu na podnośnik naleŜy juŜ do
przeszłości. Kompensacja bicia obręczy podczas przejeŜdŜania pojazdem przebiega szybko i jednocześnie dla 4
kół, nie wymaga podnoszenia samochodu.
Pomiar:
Pomiar ustawienia kół w nowym wymiarze: FWA 4630 reprezentuje nową generację przyrządów do pomiaru
ustawienia kół i osi pojazdu, które oferują wszystko, czego potrzebuje warsztat w tym zakresie: szybkiego i pre-
cyzyjnego mierzenia zbieŜności, pochylenia kół, nierównoległości osi i przesunięcia kół oraz wyprzedzenia i po-
chylenia sworznia zwrotnicy po skręceniu kół o 20°. 
Gotowe:
Zaledwie w 7 minut! W najkrótszym czasie warsztat otrzymuje za pomocą róŜnych programów pomiarowych
wszystkie informacje o stanie zawieszenia oraz wyniki pomiaru, takŜe w postaci wydrukowanego protokołu, który
dzisiaj stanowi podstawę do kompetentnej rozmowy z klientem.

Numer katalogowy zestawu FWA 4630 S40: 1 690 700 007

Promocyjna cena zestawu FWA 4630 S40 wynosi: 
55.000,- PLN netto
Cena zawiera koszty transportu do odbiorcy w kraju, koszt montaŜu i uruchomienia.
Urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.


