
ADAS TRUCKS 
Calibration

Idealisk för vindrute-och serviceverkstäder.  Av proffs - för proffs.
Den mobila produkten för kalibrering av assisstanssystem på lastbilar, bussar och transportbilar.



ADAS är förkortning av Advanced Driver Assistance Systems. Det är tekniska 
assistanssystem som exempelvis automatisk nödbroms, filbytesvarning, adaptiv 
farthållare med mera. 

För att kunna utföra full service eller byta ut något som påverkar ADAS, behöver 
verkstaden kalibrera dessa system. Även vindrutebyte behöver kalibreras.

Det är avgörande för säkerheten att detta utförs på ett korrekt och säkert vis. 
En del verkstäder kan inte uföra kalibreringen själva utan lejer ut jobbet till andra 
företag. Det innebär både förlorad tid och pengar. 

 

Exempel när ADAS-
kalibrering behövs. 

Vad är ADAS och kalibrering?

Autocom ADAS TRUCKS är utvecklad i enlighet med fordonstillverkarnas egna 
specifikationer. Det innebär att kalibreringen är pålitlig och säkerställd. 
Jobbet blir gjort på rätt sätt.  

• Vindrutan har varit borttagen,  
 återinstallerats eller ersatts. 

• Hjulinställning har justerats på  
 fram- och bakaxel.

• Justering av körhöjd.

• Kameran som styr förarens  
 assisanssystem har flyttats,  
 återinstallerats eller ersatts.

Få fler kunder och högre omsättning
Autocom erbjuder en mobil produkt som är designad specifikt för kalibrering 
av assistanssystemen på lastbilar, bussar och transportbilar. Det innebär att 
du inte längre behöver leja ut jobbet för att fullfölja servicen. Din verkstad kan 
därmed tjäna mer pengar och attrahera fler kunder.

I enlighet med fordonstillverkarnas krav



 

Dina fördelar
• Pålitlig och säker. 

• Mobil och flexibel.

• Enkel att använda.

• Fungerar på många olika fordon.

• Ökad kompetens i verkstaden.

• Genererar mer intäkter.

• Stärker kundernas lojalitet till er.

ADAS TRUCKS Calibration inkluderar rigg, laser, måttband, säkerhetsglasögon med mera 
och leveraras i en rejäl väska. Optiska tavlor för MAN, Scania, Volvo och Renault ingår. 
Utrustningen är enkel att förflytta och går fort att rigga upp. Det innebär att kalibreringen 
kan utföras i stort sett varsomhelst. Adapterkablar finns att köpa till. 

För att utföra full kalibrering av ADAS på ett 
fordon behövs diagnoshårdvaran ICON eller TITAN. 
Du behöver även Autocoms mjukvara TRUCKS. 
Hjälpfilerna i mjukvaran guidar dig lugnt och säkert 
genom kaliberingsjobbet. 

Det är en pålitlig och säker lösning som är enkel 
att använda.  

Vad ingår?

Diagnosverktyg och mjukvara



Mobil justering av rigg med tavlor 
(referenspaneler)

Autocoms mobila justeringrigg är den enhet som 
positionerar de optiska referenspanelerna. Det är 
alltså den som säkerställer att allt blir rakt och rätt. 
Detta görs via laser. Den fungerar för de vanligaste 
lastbils-och bussmärkena och modellerna och följer 
fordonstillverkarnas specifikationer. 

Justeringsriggen är enkel att transportera och går 
snabbt att montera och förbereda för jobb. 
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