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simpelt design – nem at betjene



i4wheels – Introduktion
i4wheels computerhjuludmåler repræsenterer en ny æra i design og
funktionalitet. Logo og navn betyder, at i4wheels har „øje for hjul“.

Teamet af OPTO-PLUS udviklingsfolk har haft to aspekter for øje 
i udviklingen af i4wheels - simpelt design og nem at betjene. 

Med i4wheels får man den bedste kvalitet/pris computer-
hjuludmåler på markedet.

Anvendt teknologi
Alle vinkler måles med 8-sensor CCD-kamerateknologi med 
et måleområde på +/- 25 grader - vi kalder det 20/20 vision. 
Elektroniske drejeskiver er ikke nødvendige, da caster swing 
måles af CCD-kameraerne med meget høj nøjagtighed ved 
enten 10, 14 eller 20 grader.

i4wheels 4ever level-modellen har en integreret DC-motor, 
som holder målehovedet i vater - så undgår man fejlmålinger, 
og man undgår at løbe rundt om bilen fl ere gange i løbet 
af en udmåling og justering for at nivellere målehovedet. 
Samtidig er det muligt at lave rullende kompensation for 
skæve fælge, d.v.s. uden at løfte bilen - ligesom med 3D 
hjuludmåler.

Standard er OPTO-Win software, som kører på Microsoft Win-
dows styresystem. OPTO-Win er nem og hurtig at bruge, og 
det ligner OPTO-PLUS DOS programmet til forveksling. 
God grafi k gør programmet forståeligt og roligt for øjet.

Der fi ndes tre udgaver af i4wheels:
i4wheels - Standard model uden radio og uden DC-motor
i4wheels 4ever level - med DC-motor men uden radio
i4wheels 4ever level RFT - med DC-motor og med radio for 
total kabelfri betjening. 20/20 vision™

4ever in level ™



4 x Drejeskive
#062000N

4 x Målehoved
#918700

4 x Opspænding til
12“ - 19“ #901200

1 x Ratholder
#005000

1 x Bremsepedal 
#004000

Kabinet, PC
og monitor

Fuldt overblik over 
justeringsmuligheder.

CCD-kamera måler op til +/- 20 grader 
- elektroniske drejeskiver er derfor ikke 

nødvendige.
Måling af caster udføres i OPTO-Win 

på en meget fl exibel måde.

Let forståelig guide til 
forberedende arbejde.

Leveringsomfang af i4wheels



Autek Industri A/S
Hammerholmen 48
DK-2650 Hvidovre

Tlf. +45 36 77 14 44
Fax +45 36 77 08 91
sales@opto-plus.com

Tekniske specifi kationer
Foraksel Nøjagtighed Måleområde Totalt måleområde
Total toe +/- 2’ +/- 10° +/- 40°
Individual toe +/- 1’ +/- 10° +/- 25°
Set-back +/- 2’ +/- 10° +/- 25°
Camber +/- 2’ +/- 5° +/- 10°
Caster +/- 5’ +/- 5° +/- 10°
King-Pin +/- 5’ +/- 5° +/- 10°

Bagaksel
Total toe +/- 2’ +/- 10° +/- 40°
Individual toe +/- 1’ +/- 10° +/- 25°
Set-back +/- 2’ +/- 10° +/- 25°
Camber +/- 2’ +/- 5° +/- 10°
Løbsvinkel +/- 2’ +/- 5° +/- 20°

Vægt målehoved: 6 kg/head
Totalvægt i4wheels: 150 kg
Volume: 1,246 cbm

Se vores website på www.i4wheels.dk og www.opto-plus.com

i4wheels er et OPTO-PLUS produkt

Din lokale certifi cerede OPTO-PLUS forhandler


