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Başarı

Kuruluşu 1972
Chief Automotive Systems 1972 yılında kurulmuştur ve o 
zamandan bu yana taşıt kazası tamirleri için doğrultma ve 
ölçme sistemlerinin geliştirilmesinde ve üretilmesinde küresel 
bir lider haline gelmiştir. Bu başarının kökleri taşıtın üzerinde 
çok sayıda noktaya aynı anda kuvvet dağıtılmasını sağlayan 
patentli “askı tasarımına” kadar geri gider. Yalnızca bir kaç yıl 
sonra çığır açıcı Genesis ölçme sisteminin getirilmesi ile “çok 
noktalı çekme” başarı öyküsü devam etti - tamir sırasında yanı 
anda çok sayıda ölçme noktası belirlemek olanaklı duruma 
geldi. Böylece “Çok noktalı ölçme” doğmuş oldu.

A.B.D:’de Madison’daki genel merkeze ve Almanya’da 
Bräunlingen’deki Avrupa merkezine ek olarak tüm dünyadaki 
çok sayıda satış şubesi müşterilerin ihtiyaçları ile ilgilenmektedir. 
Bu özgün ağ Chief Automotive Systems şirketinin pazar 
trendlerini erken bir aşamada belirleyerek küresel standartlar  
hazırlayabilmesini olanaklı kılmaktadır. Bir çok taşıt üreticisinin  
tüm dünyada pazara verdiği ürünler bu yaklaşımı 
vurgulamaktadır.

Bräunungen’deki şirket merkezi



İhtiyaca göre çözümler

Uygulamalar

Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu

Çarpışma ve kaza tamiri

Karoser tamir atölyelerinde 
maliyet baskısı özellikle 
yüksektir. Yeni tazminat 
uzlaşması anlayışları 
her zaman bir rahatlık 
sağlamamaktadır. Chief 
tarafından sağlanan tamir 
tezgahları ve ölçme sistemleri, 
kurulum süreleri ve proses 
kararlılığı alanındaki yenilikçi 
çözümler sayesinde bu 
basıncın azaltılmasında 
yararlı olmaktadır.
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İhtiyaca göre çözümler

Uygulamalar

Eksper

Ekspertizlerin hazırlanması 
son derece zor bir iştir ve bir 
hayli deneyim gerektirir. Taşıt 
çeşitliliğinin gittikçe artması 
bunu kolaylaştırmamaktadır. 
Chief ölçme sistemleri işlerin 
daha kolay ve daha verimli 
duruma gelmesine yardımcı 
olur - ve aynı zamanda katma 
değer üretilmesini sağlar.

Taşıt sahibi

Kendi otomobiliniz ile bir 
kazaya karışmak zaten 
yeteri kadar kötüdür. Hasarın 
profesyonel şekilde tamir 
edileceğini bilmek ise iyidir. 
Chief ölçüm raporları size 
her şeyin tamam olduğu 
güvencesini verir.

Sigorta

Tazminat uzlaşmasında 
şeffaflık sigorta şirketleri için 
birinci önceliktir. Güvenlik 
ve ayrıca sürdürülebilirlik 
bakımından maliyetlerin 
şeffaflığı. Chief ölçme 
sistemleri bu şeffaflığı sağlar 
ve tamamen yeni pazarlama 
anlayışlarına olanak verir.

Eğitim ve Öğretim

Eğitim geleceğin temellerini 
hazırlar. Ve gelecek teknoloji 
demektir. Chief, meslek 
okullarının güncel bilgilere 
sahip olmasını tamamen 
kolaylaştırır - özel eğitim 
indirimi ile.
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Sistem, taşıt şasisinin nerede hizadan kaçık 
olduğunu göstermekle kalmaz ne kadar ve ne 
yönde kaçık olduğunu da gösterir! Ayrıca, tamir 
sırasında ‘gerçek zamanlı’ ölçüm için sistemleri 
yerinde bırakabilirsiniz.

İlk Hasar Analizi
•  Göremediğiniz hasarların yanı sıra görebildiğiniz hasarları da 

içerir
•  Tali hasarları ortaya çıkarır ve çeşitli tamir ihtiyaçlarını belirtir
•  Muayene tekrarlarının ortadan kaldırılmasını kolaylaştırarak 

tamir döngülerini hızlandırır
•  Daha az ikame ve geri dönüş gereği

Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu

Ölçülmekte olan taşıt için şasi spesfikasyonlarının 
gösterilmesi

Vector‘un çevrim içi Dersi tarafından belirtilen 
şekilde hedefleri asın.

Tarayıcıyı taşıtın altına yerleştirin.
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Kolay ve hızlı

4 adımda ölçüm

“Canlı” Tamir Dokümantasyonu
•  Ölçme sistemi tamir sırasında tüm taşıtı sürekli olarak izler
•  Tüm şaside baklava veya bükülme gibi hasar bulunan 

taşıtların tamirinde “canlı” ölçüm kritik bir önem taşır
•   Bir şasi putrelini bölümlere ayırırken, her seferinde 

hızlı ve hassas şekilde kısımlara ayırabilmek için putrel 
yerleştirilirken sürekli ölçüm yapmak için ölçme sistemi 
kullanılabilir

İyi Yapılmış Bir İşin Kanıtı!
•   Rapor son olarak gereken işin doğru şekilde 

tamamlandığını gösterir
•   Taşıtın çarpışmadan önceki durumuna getirildiğini kanıtlar
•   Atölyeniz ile sigorta tedarikçileri arasındaki güveni 

sağlamlaştırır
•   Dokümantasyon, sigortadan daha çok güç alan bir iş 

ortaya çıkarır
•   Kaliteli tamirler daha fazla iş tekrarı ve tavsiye sayesinde  

iş sağlamıştır

Resimde LaserLock görülmektedir
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Canlı Eşleştirme

LaserLock, 3D

1 İkili, Yüksek Çözünürlüklü Düz Ekran Monitörler. İkincil web 
ile etkinleştirilen monitör bir tahmin sistemi çalıştırabilir 
veya OEM tamir prosedürlerinize erişebilir - teknisyenlerin 
bölmeyi terk etmesi asla gerekmez!

2  Delik Ataşmanları ve Klipsler. Hızlı ve kolay yerleştirme 
için 10 mm - 25 mm arasında geniş bir boyut yelpazesine 
sahip manyetik delik ataşmanları.

3  Cıvata Ataşmanlar ve Klipsler. 10 mm - 25 mm arasında 
manyetik cıvata ataşmanlar, 10 mm - 32 mm arasında dişli 
cıvata ataşmanlar, 10 mm - 35 mm arasında metal klips 
ataşmanlar.

4  Hedefler. Aynı anda çok noktalı ölçüm için 45 adet münferit 
barkotlu yansıtıcı hedef. Düzgün tasarım ve değişken 
uzunluklar sayesinde çok sayıda hedef kolayca görüntülenir...
büyük pikaplarda ve SUV taşıtlarda bile. Koruyucu uç 
kapakları sayesinde hasar görmez ve uzun ömürlü olur.

5  Hedef Uzatmaları. Kullanışlı uzatmalar mevcut hedeflerinize 
bağlanarak bunların uzunluğunu arttırır ve gövde altındaki 
engellerin çevresinde ölçme yapabilmenizi sağlar.

6  Lazerli Karoser Tarama Muhafazası. Tarayıcı 
kullanılmadığı zaman kolayca erişilen çekmecede güvenle 
saklanarak koruma altında olur.

Kolayca tutulan sapları bulunan, Küçük ve hafif tasarımlı 
yeni ergonomik tarayıcı tasarımı hedeflerin engellenmesini 
azaltarak ve görüş hattını iyileştirerek daha fazla sayıda 
referans noktasının ölçülmesini sağlar. Çekme sistemlerine 
ankre edilen taşıtların altına yerleştirmek için yüksek 
mukavemetli çelik tepsiye sahiptir.

Buradaki anahtar, önceden tanımlanan yüksek düzeyli 
teknoloji ürünü 45 hedefe gerçek zamanlı şekilde kilitlenen 
yeni tasarlanmış karoser tarayıcıdır. Yeni teknoloji, taşıtı 
teraziye almak gerekmediği ve teknisyenlerin böylece 
her seferinde para raporları ile ilgilenebileceği anlamına 
gelmektedir. Bu yeni teknolojinin şirkete ait yazılımı, daha 
fazla hasar oluşmaması ve tamir sürecinin hızlanması için 
çekme işlemi yapılmadan ÖNCE yanlış çekme kurulumlarının 
belirlenmesini sağlar. Günümüzün yüksek teknoloji ürünü 
taşıtlarını tamir etmek gittikçe zorlaşmaktadır. Hızlı kurulum ve 
adım-adım açıklama yapan dahili öğretici program sayesinde 
şimdiye kadar olduğundan daha kaliteli tamirler yaparsınız 
ve bunları hızla ve doğru ve karlı şekilde gerçekleştirirsiniz. 
Tamirler sırasında ve sonrasında taşıt şasisinin kesin durumu 
hakkında rapor vermek yalnızca hasarın ölçüsü hakkında değil 
aynı zamanda tamirlerinizin kalitesi hakkında da tartışılmaz bir 
kanıt sağlar.
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Yeni Kilitli Çelik Kabin Çalışma İstasyonu
Dayanıklı, toz boyalı şasi yapısı. Güvenli karoser tarayıcı 
saklama çekmecesi. Bilgisayar ve yazıcı için güvenli kabin 
muhafaza. İki döner tekerlek ve iki sabit tekerlek. Eksiksiz  
110 volt veya 220 volt sistem.

Hassas Spesifikasyonlar
Chief Ölçme Sistemleri, günümüzden geriye doğru 1994 yılına  
kadar binlerce yerli ve ithal otomobilin ve kamyonun şasi 
verilerini ve kapılar, pencereler, bagaj kapakları ve kule 
gergileri dahil olmak üzere Üst Gövde Açıklıkları verilerini 
içeren spesifikasyonlar kullanmaktadır. 

Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu
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Her uygulama için doğru çözüm

Her durum için

Tarayıcı
Küçük ve hafif tarayıcı tasarımı hedeflerin 
engellenmesini azaltır. Küçük boyutlu 
tarayıcı görüş hattını iyileştirerek 
daha fazla sayıda referans noktasının 
ölçülmesini sağlar. 

Tüm sistemlerin temel konfigürasyonunun parçası:

Aksesuarlar:  1. Manyetik ataşmanlar
 2. Karoser traversleri
 3. Hedef Kaideleri (2’li Set)
 4. Hedef Uzatmaları

LaserLock, 3D
Aksesuarlar:  1. Metal ataşmanlar

Vector, 3D
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1.

Ataşmanlar/Klipsler  
Metal tarzı ataşmanlar. 10 mm ile 35 mm 
arasındaki boylarda klipsli cıvata başları. 
10 mm ile 32 mm arasındaki boylarda  
58 adet alüminyum geçme ataşman.  
23 mm ile 35 mm arasındaki boylarda  
yan delik klipsleri.

Hedefler
Aynı anda çok noktalı ölçüm için 32 adet  
münferit barkotlu yansıtıcı hedef. 
Maksimum koruma için yüzleri 
çukurlaştırılmıştır.

Yazılım
Ataşmanların ve takılmaları gereken 
yerlerin ekran fotoğrafları. Kolay okunur 
ve renkli üç farklı rapor. Doküman 
tasarımına kendi şirket logonuzu 
ekleyebilirsiniz. İnter-aktif yardım ve 
öğretme programı vardır

Aksesuarlar:  1. Manyetik ataşmanlar

LaserLock Move, 3D

Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu
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Kablosuz Harika

Intelli-Tape, 2D

1  Alüminyum kablo çekme tırnağı, kabloyu zahmetsiz şekilde 
2 metre uzunluğa kadar açar ve geri toplar

2  Daha uzun ürün ömrü ve rakipsiz sağlamlık ve dayanıklılık 
için yüksek çarpma dirençli ABS kompozit muhafaza. 
Kalabalık bir atölye ortamında kullanılacak şekilde yapılmıştır

3  Yüksek yoğunlukla arkadan aydınlatmalı LCD ekran 
sayesinde ölçümler daha kolay okunur

4  Hızlı ve kolay kullanım için yüksek görev düğmeleri içeren 
yumuşak tuş takımı sayesinde konfor

5  Çekme tırnağı esas konumuna döndüğü zaman sıfırlama 
yapan alüminyum sıfır-noktası algılayıcı

6  Teleskopik Kilit Topuzu, Intelli-Tram boyunu tam ölçümünüz 
için gereken uzunlukta tutar

7  Extrüze alüminyum Intelli-Tram, ihtiyaç duyduğunuz 
sağlam dayanıklılık ile birlikte istediğiniz yüksek teknoloji 
görünümünü ve küçük bir ağırlık ile manevra yapma 
olanağını sağlar

8  ABS döküm yuva, Intelli-Tape’i Intelli-Tram’a sıkıca bağlar
9  Intelli-Tram, her seferinde hassas ve güvenilir ölçümler 

yapılması için üç tane algılama noktası ile birlikte temin 
edilmektedir

10  Algılama ibrelerini sıkıca kavrayıp ölçme sistemi kabininize 
takılan Intelli-Tram taşıyıcının içine rahatça yerleştirebilmek 
için Intelli-Tram’ın her iki ucunda kilit topuzları 
bulunmaktadır

11  Intelli-Tape yazılımı Chief ölçme sisteminize hazır dahil 
edilmiştir. Yalnızca fişe takın ve devam edin!

Kablosuz
Intelli-Tape, inç ve milimetre cinsinden 
olarak 11 inçten 80 inçe kadar 
uzunlukları ölçer ve bu verileri Chief 
ölçme sisteminize kablosuz şekilde 
ileterek ve Genesis® yazılımınızdaki 
doğru alana yerleştirebilir.

Kaput Altı
Genişlik, uzunluk, köşegen, kısa putrel 
ve kule gergileri dahil olmak üzere motor 
bölmesi ölçümlerinizi kayıt edin ve iletin.

Güvenlik Kafesi
Uzunluk, genişlik, köşegen ve kilit 
karşılığı arası ölçüleri dahil olmak üzere 
Karoser Açıklıkları ve Güvenlik Kafesi 
boyutlarını kayıt edin ve iletin.

Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu



12

1

2

3 4 5

67
89

10

11

12

13

14

Hata analizi

XDimension, 2.5D

1  Uzunluğu ve yüksekliği ölçer
2  Dikey açının okunmasına dayanan yükseklik ölçümü 
3  Bir bilgisayar ile birlikte çalışır (bir PC olmadan değil)
4 Tram mastarı ile bilgisayar arasında WLAN bağlantısı
5  Bilgi formları ve yazılım güncellemeleri internet üzerinden 

temin edilebilir
6  Uzunluk 1140 mm, uzatma çubukları 760 mm ve 900 mm, 

en fazla toplam uzunluk 2,8 m
7  Ağırlık yaklaşık 2 kg (uzatma çubukları olmadan)
8  Şarjlı bataryalar (Li-İyon)
9 5 saat çalışma süresi
10  Başlangıç noktası ile bitiş noktası arasındaki uzaklığı 

(uzunluk) ve yükseklik farkını ölçer. Referans değerler 
olarak Chief bilgi formu noktaları kullanılır.

11  Ekranda uzunluk farkı (referans noktasına göre), yükseklik 
farkı (referans noktasına göre), başlangıç noktası sayısı ve 
bitiş noktası sayısı gösterilebilir.

12  Gösterilen nokta sayısı aynı zamanda taşıtın hangi 
tarafının (Sol/Sağ) seçildiğini gösterir.

13  Gerekli fonksiyonlar tram mastarı ekran ünitesinin 
kendisinden de gerçekleştirilebilir: örneğin başlangıç 
noktasının ve bitiş noktasının seçilmesi, ölçme sonuçlarının 
bilgisayara kayıt edilmesi ve gösterme tarzının seçilmesi.

14  Ölçme sonuçlarını yazdırma ve bir dosyaya kayıt etme 
olanağı. Zayıf batarya için uyarı verir. Bataryanın durumu 
ekranda sayısal bir değer (0-99) olarak da gösterilebilir.

Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu

Ön Camlar ve Arka Cam
Noktadan noktaya herhangi bir uzunluk, 
genişlik veya köşegen ölçümü.

Bagajlar ve Bagaj Kapakları
Noktadan noktaya herhangi bir uzunluk, 
genişlik veya köşegen ölçümü.

Gövde altı
Bilyeli mafsal boyu, radyatör destekleri, 
traversler, motor beşiği ve kısa putrel 
dahil olmak üzere gövde altı boyutları 
ölçer. Baklava şeklindeki bir yamulmayı 
çabucak kontrol etmek için de idealdir.



Herhangi bir sorun için

Aksesuarlar

Hedef Ağırlığı Grubu

Ölçme siteminizin hedeflerinin dibine asılır ve olanaklı 
olan en hassas şekilde okuma yapılması için herhangi bir 
sallanmayı ortadan kaldırır.

4 Hedef Bulunan Çekmece

Çok uzun kuyrukları bulunan yüksek kaliteli Chief hedefler 
sayesinde büyük boyutlu taşıt şasilerinde ölçme yapılabilir - 
en büyük pikaplarda ve SUV taşıtlarda bile.

Hedef Kaideleri (2’li Set)

Bir çarpışmada referans delikler hasar gördüğü takdirde 
doğru bilyeli mafsal yerinin belirlenmesine ve doğru 
boyutun elde edilmesine yardımcı olur.

VIN-Tarayıcı

Taşıt bilgilerini tarayın, kayıt edin ve Chief bilgisayarlı 
ölçme sisteminize iletin. Dayanıklı ve sağlam yapı. 
Yanaşma terminalini içerir.

Tarayıcı Tepsisi

Tarayıcının çekme askısında taşıtın altına yerleştirilmesi 
için tasarlanmıştır. Yıllar boyunca güvenilir bir kullanım  
için ağır hizmet tipi ama hafif alüminyumdan üretilmiştir. 
200 mm X 1880 mm.

Tarayıcı için Üçayak

150 mm x 600 mm alüminyum tepsili sağlam, hafif ve 
kolayca ayarlanan Çabuk Açılır Üçayak, 2 direkli bir 
kaldırıcıda taşıtları ölçerken ölçme sistemi tarayıcısını 
güvenle yerinde tutar.
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Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu

Hedef Uzatmaları

Kullanışlı uzatmalar mevcut hedeflerinize bağlanarak 
bunların uzunluğunu arttırır ve hemen hemen her tür taşıt 
engelinin çevresinde ölçme yapabilmenizi sağlar.

Yarım Manyetik Cıvata Takımı

Chief Yarım Manyetik Cıvata Takımı ile doğru ataşman 
daima el altında bulunur. Mıknatıslanmış yirmi adet 
yüksek kaliteli ataşman takımı Chief ölçme hedeflerini 
sağlam şekilde yerinde tutar. Yıllar boyu güvenilir bir 
hizmet için tasarlanmıştır.

Alüminyum Geçme Takım

Mevcut ölçme sisteminizi geliştirmek veya kaybolan 
ataşmanların yerine koymak için mükemmeldir. Çok 
çeşitli boyutlardaki dayanıklı alüminyum yapı sayesinde 
atölyenizden geçen hemen hemen her taşıtı ölçebilirsiniz.

Dengeleyici ile birlikte Üst Gövde Çubuğu

Taşıt tavanlarını, bagajları ve hatta iki kule gergisini 
çabucak ölçün. Birlikte verilen dengeleyici terazi kaçıklığı/
sallanma sorunlarını ortadan kaldırarak her seferinde son 
derece hassas ölçümler elde eder.

Arka Tekerlek İzi Mastarı

Chief’in Arka Tekerlek İzi Mastarı ile montajdan önce 
hizalama sorunlarını kontrol ederek ve düzelterek zaman 
ve para tasarruf edin. Chief bilgisayarlı ölçme sisteminiz ile 
birlikte kullanılan arka tekerlek izi mastarı arka tekerlek İzini, 
Kaçıklığı, Toe Ayarını ve Uzunluğu Karoser Sıfır Hattından 
ölçer ve verileri ölçme sisteminizin monitöründe gösterir.

Dikey Yüzey Ataşmanı

Kapılar ve pencereler gibi üst gövde açıklıklarında 
kıyaslamalı dikey ölçümler yapmanızı sağlar.



Spesifikasyonlar

LaserLock
Vector
LaserLock Move

3D

LaserLock Vector LaserLock Move

Ürün no. CH-788374CE CH-788186 CH-789101

Genesis bilgisayarlı ölçme sistemi x x x

Yüksek Çözünürlüklü 19" düz ekran monitör 2 1

Tamamen rulmanlı çekmece rayları ve 2 kilitli ve  
2 izleyici tekerleği bulunan çelik kabin

x x

Taşıma Kutusu x

İhtiyaca göre yapılan Yüksek Kaliteli CPU / 
Windows Yazılımı

x x

Optik fare x x

Renkli Püskürtmeli Yazıcı x x

Yeni Canlı-Eşleştirme yapan, kendini teraziye alan 
Çok Noktalı LaserLock™ tarayıcı ve tarayıcı tepsisi

x x x

Köşe küp geriye yansıtıcı hedefler 45 32 36

Üstün kalite manyetik cıvata ataşmanlar x x

Üstün kalite manyetik delik ataşmanları x x

Alüminyum geçme ataşmanlar x

Dişli cıvata ataşmanlar x Aksesuar Aksesuar

Metal klips ataşmanlar x x x

Dikey yüzey ataşmanları x Aksesuar Aksesuar

Üst gövde çubuğu grubu x Aksesuar Aksesuar

Hedef kaideleri x Aksesuar Aksesuar

Bilyeli mafsal hedefleri x Aksesuar Aksesuar

Üst gövde hedefleri x Aksesuar Aksesuar

Hedef uzatma paketi x Aksesuar Aksesuar

Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu
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Spesifikasyonlar

Intelli-Tape
XDimension

2D 2.5D

Intelli-Tape XDimension

Ürün no. CH-787071 CH-789150

Kol uzunluğu

   en az Geçerli değil 1140 mm

   en çok 1 uzatma ile Geçerli değil 1900 mm

   en çok 2 uzatma ile Geçerli değil 2800 mm

Ölçme uzunluğu

   en az 280 mm 260 mm

   en çok 2000 mm 2800 mm

Ağırlık yaklaşık 1 kg yaklaşık 2 kg

Batarya ömrü 5 saat 5 saat

Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu
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En iyisi daha da iyi oldu

Goliath 

1  Ağır Hizmet Chief Port-A-Şasi, 5,4 t kaldırma kapasiteli.
2  Çok geniş 2337 mm platform.
3  Yıllar boyu bakım istemeyen bir çalışma için, kule 

kilitlendiği zaman makaralı rulmanlar kanaldan yükselir ve 
çekme işlemi sırasında hiç yük görmez.

4  Münferit kule valfleri sayesinde kuleler ayrı ayrı veya aynı 
anda çalışabilir.

5  1/2” kule zincirleri 14 tonluk kontrol testinden geçer.
6  Gerçekten 360 derece çekme yetenekleri.
7 Uzun kuleler ve ayarlı bilezikler, çekme işlemini hassas 

şekilde konumlandırmak için kolayca yerleştirilir.
8  Chief ticari markalı teleskopik kule başları.
9  Üniversal Ankraj Sehpaları.
10  İsteğe Bağlı Traversler.
11  Tekerlek takozları taşıtın hareket etmesini önler.
12  Chief patentli Sure-Lock kulelerde, kancada 10 tonluk güç 

vardır.
13  Özgün bir eğriliğe sahip rampalar rakip rampaların 

çoğundan daha hafif ve daha kısadır ve ön saçağı alçak 
olan taşıtlar için açıklık sağlar.

6706 mm uzunluğunda olan Goliath, Chief  tarafından şimdiye 
kadar üretilmiş en uzun ve en güçlü binek otomobil askısıdır.

Gereğinden küçük bir askı yüzünden bir daha asla iş geri 
çevirmeyin. 6706 mm uzunluğunda ve 2337 mm genişliğinde 
olan Goliath en büyük ve en müthiş SUV taşıtları, pikapları 
ve iki sıra koltuklu büyük kabinli araçları kolayca işlemden 
geçirebilir ve Chief  tarafından şimdiye kadar üretilmiş en uzun 
ve en güçlü binek otomobil ve kamyon çekme sistemidir.
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Patentli Sure-Lock® mekanizmasında 
kuleler bir çift dev kilitli pense gibi pimler 
ile sabitlenir.

Elde taşınır tek butonlu askılı uzaktan 
kumanda, Goliath’ın tüm kaldırma 
işlemlerini kontrol eder.

483 mm’den 1016 mm’ye kadar altı tane 
ergonomik çalışma yüksekliği.

Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu

Resimde Goliath Seri 30/22’ görülmektedir
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Büyük, müthiş ve güzel

Titan 360

1  Patent bekleyen Sure-Lock mekanizmasında daha fazla hız, hassaslık 
ve güvenlik için kuleler bir tek kolay hareketle pimler ile sabitlenir.

2  8 çalışma yüksekliğine sahip Üniversal Ankraj Sistemi, taşıtların 
çoğunu dört noktalı yerleştirme için ayarlar.

3  Merkezi hidrolik pompa, olanaklı olan en hızlı ve en hassas tamirin 
yapılması için hasarlı metali dikkatle itmek/çekmek üzere tüm çekme ve 
itme işlemlerinin ayrı ayrı veya aynı anda kontrol edilebilmesini sağlar.

4  787 mm’lik mükemmel çalışma yüksekliği sayesinde tamir işi kolaylaşır.
5  Elde taşınır kontroller sayesinde taşıtın çevresinde en iyi görünürlüğü 

ve operatör güvenliğini sağlayan yerde durabilirsiniz. Bir düğmeye bir 
kez basarak kulelerin tümünü kontrol edebilir veya makineyi yükseltip 
alçaltabilirsiniz.

6  İki adet travers daha fazla çeşitlilik sağlar.
7  Her kuledeki valf sayesinde kuleleri ayrı ayrı veya aynı anda 

çalıştırabilirsiniz.
8  Uzun kuleler ve ayarlı bilezikler, çekme işlemlerini tam istediğiniz yere 

konumlandırmak için kolayca yerleştirilir.
9  Kancanın ön ve arka tarafında 10 tonluk çekme gücü.
10  Ticari markalı teleskopik kule başları.
11  Hemen hemen sınırsız bir sabitleme için 218 adet çelik takviyeli 

bağlama deliği (traversler dahil).
12  Tek cıvatalı kelepçe tasarımı ile ankraj, FAST dahil olmak üzere özel 

adaptörler ile uyumludur.
13  Çift etkili hidrolik aksam her size daha fazla itme/çekme hassaslığı ve 

atölyenize tür işi kabul edebilmesi için gereken çeşitliliği sağlar.
14  5,4 t kaldırma kapasitesi.
15  İki adet tekerlek takozu taşıtın ileri/geri hareket etmesini önler.
16  Gerçekten 360 derece çekme yeteneği.
17  Daha güvenli yükleme ve boşaltma için taşıtın sürücü tarafından 

çıkarıldığı özgün, karşılıklı değiştirilebilir rampalar.

Geniş 2230 mm platform kamyonlar, SUV taşıtlar ve tam 
şasiye sahip araçlar için mükemmeldir.

Titan-360™, işin hızla, doğru ve karlı şekilde yapılabilmesi 
için Chief®’ten bekleyebileceğiniz yenilikçi ve kullanımı kolay 
özellikler ile birlikte 10 tonluk güçlü kulelerinden 12,000 
pound’luk etkili kaldırma kapasitesine kadar gerek duyacağınız 
tüm gücü bir araya getirmektedir. Titan-360 atölyenizden geçen 
hemen hemen her taşıtı işlemden geçirebilir—en küçük birleşik 
şasilerden iki akslı geniş kabinli büyük kamyonlara kadar. 
Titan-360 ayrıca Chief bilgisayarlı ölçme sistemlerinin hepsi 
ile tamamen uyumlu olduğu için aynı anda “gerçek zamanlı” 
çekme ve ölçme işlemi yapabilirsiniz.
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Yıllar boyu bakım istemeyen bir çalışma 
için, kule makaralı rulmanları kanal 
yüzeyinden yükselir ve çekme işlemleri 
sırasında hiç yük görmez.

Titan’ın özgün tasarımı sayesinde daha 
hızlı, daha hassas tamirler için üç kuleyi 
bir arada kullanabilirsiniz.

İhtiyacınız olan her yerde aşağı çekme 
için özgün platform tasarımı.

Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu

Resimde Titan 360 Seri 21/20‘ görülmektedir
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Bu kadar çok şeyi bu kadar az karşılık ile yalnız Chief sağlayabilir

Impulse E/VHT

1  Değişken yükseklik sayesinde platformu arada altı duruş 
ile yükseltebilirsiniz.

2  Gerçekten 360 derece çekme yeteneği.
3  10 tonluk kuleler.
4  Tekerlek takozları ileri/geri hareketi önler.
5  Ayarlı bilezikler.
6  İhtiyacınız olan her yerde aşağı çekme işleri için özgün 

platform tasarımı..
7  Sekiz çalışma yüksekliğine sahip Üniversal Ankraj Sistemi.
8  Ankraj F.A.S.T. ile uyumludur.
9  Hemen hemen sınırsız bir sabitleme için 172 adet  

(20’ modelde 192 adet) çelik takviyeli bağlama deliği.
10  Teleskopik kule başları.
11  Taşıtın sürücü tarafından çıkarıldığı özgün, karşılıklı 

değiştirilebilir rampalar.

5490/2030 mm veya 6096/2230 model seçeneğiniz  
(platform boyu/eni).

Uygun fiyatlı bir tek pakette güç ve performans. Chief® 
Impulse®-E/VHT size Chief’ten bekleyebileceğiniz en son 
teknoloji özelliklerini ve olanaklarını sağlar - bulamayacağınız 
düşük fiyatlar ile. Bu sektördeki başka hiç bir çekme sistemi  
E/VHT’nin sağladığı seçenekleri ve çeşitliliği sağlayamaz - hiç 
bir fiyata. Chief E/VHT ile gurur duymaktadır ve sizi Impulse’un 
sağladıklarını pazardaki rakip başka bir çekme askısı ile 
kıyaslamaya davet ediyoruz. Impulse-E/VHT’nin ihtiyaç 
duyduğunuz kaliteyi, dayanıklılığı ve yenilikçi özellikleri sizi 
rekabette ışık yılları kadar önde tutacak bir fiyata sağladığını 
kabul edeceğine eminiz.
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Patentli Sure-Lock® mekanizmasında 
daha fazla hız, hassaslık ve güvenlik için 
kuleler bir tek kolay hareketle pimler ile 
sabitlenir.

Elde taşınır askılı uzaktan kumanda, 
tüm yükseklik ve çekme işlemlerini 
kontrol eder.

Hidrolik pompa dört taneye kadar 
kule ile aynı anda çok sayıda çekme 
yapabilmenizi sağlar.

Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu

Resimde Impulse E/VHT Seri 30/18’ görülmektedir
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Yenilikçilik ve güç için doğru bileşim

EZ Liner Express AT

1  5-10 t çekme kuvveti.
2  2,5 t kaldırma kapasitesi.
3  Gerçekten 360 derece tamir sistemi.
4  Chief bilgisayarlı ölçme sistemlerinin hepsi ile tamamen 

uyumlu.
5  Hassas şekilde yerleştirme için rahat çekme yüksekliği ve 

5 çalışma yüksekliği.
6  Standart Chief platform delikleri, sabitleme ve aşağı çekme 

amaçları için mevcut aksesuarlarınıza uyar.
7  Teraziye alma ayakları ve noktasal taşıt tamponları.
8  Tek parça üst platform plakası, sabitleme ve aşağı çekme 

işlemleri için sağlam bir yüzey oluşturur.
9  Ayarlı bilezik gerekli çekme açısını sağlar.
10  Uzun ankraj kelepçeleri tüm Chief bilgisayarlı ölçme 

sistemleri ile uyumluluk sağlar - ankrajlar ve kelepçeler 
dahildir.

Minimum ayak izi: 5698 mm x 6040 mm

Doğru özelliklerin kombinasyonunu yüksek kaliteli küçük bir 
çarpışma çekme sisteminin içinde yalnız EZ Liner Express 
sağlar - atölyenizi günümüz tamir sektörünün en yeni 
teknolojisine sahip kılacak şekilde bir paket halindedir. Bir 
araya gelerek atölyenizde gerçek bir değer oluşturan kalite  
ve özellikler bileşimi! Uygun fiyatlı beş tonluk çekme gücünden 
her bölmenizde bir tane bulunabilir!
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Yükleme rampaları ve tekerlekli sehpalar 
dahildir. Rampa tekerlekleri hızlı ve EZ 
manevra yeteneği sağlar.

Platform dışındaki aşağı yönlü çekmeler 
sorun değildir. İsteğe bağlı aşağı çekme 
ataşmanını basitçe bağlayın.

Döner kule mükemmel çekme açısı sağlar.

Weitere Informationen unter: 
chiefautomotive.eu

Resimde EZ Liner Express Tamir Sistemi görülmektedir



Herhangi bir sorun için

Aksesuarlar

F.A.S.T. Ankraj

Büyük taşıtları (Pikap, SUV, vb.) etkin şekilde kaldırmak 
için mükemmel çözüm.

Taşıt Ankrajı

Chief tarafından sağlanan üniversal veya özel taşıt 
kaldırıcıları kullanmak çok kolaydır.

Yardımcı Tokmaklar ve Aksesuarlar

Belli bir noktada yoğunlaşan bir destek gerektiği zaman.

Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu

Üretken iş doğru aksesuarlara bağlıdır. Chief günlük işinizi 
daha kolay ve daha güvenli yapmak için çok çeşitli unsurlar 
sağlamaktadır.
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Üretkenlik

Küçük şeyler büyük bir fark yaratabilir - örneğin hidrolik 
havalı kaldırıcı veya elektrikli halatlı vinç.

Aksesuar Paketleri

Chief tarafından sağlanan kullanışlı aksesuar takımları ile 
hemen çalışmaya hazır.

Çekme Aksesuarları

Geniş kapsamlı çekme donanımımızın içinden seçiminizi 
yapın ve sizin için doğru olanı bulun.

Gittikçe daha fazla müşteri ve sigorta şirketi, tamir sürecinin bir 
parçası olarak bilgisayarlı ölçme kullanılmasını istemektedir.  
Ve Chief’e ait Velocity®, günümüzde sektörde mevcut 
sistemler arasında çok büyük bir farkla en gelişmiş ama yine 
de öğrenmesi ve kullanması kolay bir sistemdir.

Chief’in sağlam ve yenilikçi Intelli-TapeTM ölçme sistemi ile 
karoser açıklıklarını, güvenlik kafeslerini ve noktadan noktaya 
uzaklıkları şimdiye kadar olduğundan daha hızlı, daha kolay ve 
daha hassas şekilde ölçün.

Ölçme Sistemleri

Sabit
Ölçme Sistemleri

Portatif

Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu

Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu



Goliath

Seri 20/22’ Seri 30/22’ Seri 40/22’

Ürün no. CH-451420 CH-451430 CH-451440

Kapasite 5,4 t 5,4 t 5,4 t

Tahrik voltajı (elektrikli) 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz

Platform boyu 6706 mm 6706 mm 6706 mm

Gerekli mekan boyu 8687 mm 8687 mm 8687 mm

Platform eni 2337 mm 2337 mm 2337 mm

Platform açıklıkları (çapraz takviye ile) 280 280 280

Gerekli mekan eni 2337 mm 2337 mm 2337 mm

Gerekli mekan yüksekliği 2840 mm 2840 mm 2840 mm

Çalışma yüksekliği, en az 483 mm 483 mm 483 mm

Çalışma yüksekliği, en çok 1016 mm 1016 mm 1016 mm

Kule sayısı 2 3 4

Ağırlık (2 kule) 3220 kg 3220 kg 3220 kg

Ağırlık (3 kule) 3515 kg 3515 kg 3515 kg

Kule başına çekme kuvveti 10 t 10 t 10 t

Spesifikasyonlar

Goliath Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu
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Spesifikasyonlar

Titan 360 Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu

Titan 360

Seri 21/20‘
Temel

Seri 22/20‘
Temel

Seri 31/20‘
Temel

Seri 32/20‘
Temel

Ürün no. CH-687361 CH-687362 CH-687363 CH-687364

Tahrik voltajı (elektrikli) 230 / 50  V/Hz 230 / 50  V/Hz 230 / 50  V/Hz 230 / 50  V/Hz

Platform boyu 6096 mm 6096 mm 6096 mm 6096 mm

Platform boyu, rampalar dahil 6700 mm 6700 mm 6700 mm 6700 mm

Platform boyu, uzatılmış kuleler dahil (ön ve arka) 7620 mm 7620 mm 7620 mm 7620 mm

Gerekli mekan boyu 7620 mm 7620 mm 7620 mm 7620 mm

Platform eni 2230 mm 2230 mm 2230 mm 2230 mm

Platform eni, uzatılmış kuleler dahil (ön) 3911 mm 3911 mm 3911 mm 3911 mm

Platform eni, uzatılmış kuleler dahil (ön ve arka) 3860 mm 3860 mm 3860 mm 3860 mm

Platform açıklıkları (çapraz takviye ile) 218 mm 218 mm 218 mm 218 mm

Gerekli mekan eni 3860 mm 3860 mm 3860 mm 3860 mm

Gerekli mekan yüksekliği 2819 mm 2819 mm 2819 mm 2819 mm

Çalışma yüksekliği, en az 787 mm 787 mm 787 mm 787 mm

Çalışma yüksekliği, en çok 787 mm 787 mm 787 mm 787 mm

Kule sayısı 2/1 2/2 3/1 3/2

Ağırlık (2 kule) 2971 kg 2971 kg 2971 kg 2971 kg

Ağırlık (3 kule) 3288 kg 3288 kg 3288 kg 3288 kg

Ağırlık (4 kule) 3583 kg 3583 kg 3583 kg 3583 kg

Ağırlık (5 kule) 5443 kg 5443 kg 5443 kg 5443 kg

Kule başına çekme kuvveti 10 t 10 t 10 t 10 t



Impulse E/VHT

Seri 20/18‘ 
Temel

Seri 30/18‘ 
Temel

Seri 40/18‘
Temel

Seri 20/20‘ 
Geniş izli

Seri 30/20‘ 
Geniş izli

Seri 40/20‘
Geniş izli

Ürün no. CH-450436 CH-450437 CH-450438 CH-450430 CH-450431 CH-450432

Kapasite 4,5 t 4,5 t 4,5 t 4,5 t 4,5 t 4,5 t

Tahrik voltajı (elektrikli) 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz

Platform boyu 5490 mm 5490 mm 5490 mm 6096 mm 6096 mm 6096 mm

Gerekli mekan boyu 6807 mm 6807 mm 6807 mm 7416 mm 7416 mm 7416 mm

Platform eni 2030 mm 2030 mm 2030 mm 2030 mm 2030 mm 2030 mm

Platform açıklıkları (çapraz takviye ile) 172 172 172 198 198 198

Gerekli mekan eni 3404 mm 3404 mm 3404 mm 3605 mm 3605 mm 3605 mm

Gerekli mekan yüksekliği 3048 mm 3048 mm 3048 mm 3048 mm 3048 mm 3048 mm

Çalışma yüksekliği, en az 483 mm 483 mm 483 mm 483 mm 483 mm 483 mm

Çalışma yüksekliği, en çok 1016 mm 1016 mm 1016 mm 1016 mm 1016 mm 1016 mm

Kule sayısı 2 3 4 2 3 4

Ağırlık (2 kule) 2430 kg 2430 kg 2430 kg 2910 kg 2910 kg 2910 kg

Ağırlık (3 kule) 2700 kg 2700 kg 2700 kg 3180 kg 3180 kg 3180 kg

Kule başına çekme kuvveti 10 t 10 t 10 t 10 t 10 t 10 t

Spesifikasyonlar

Impulse E/VHT Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu
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Spesifikasyonlar

EZ Liner Express AT Daha fazla bilgi için: 
chiefautomotive.eu

EZ Liner Express AT

Tamir Sistemi Temel Sistem

Ürün no. CH-556002 CH-556010B

Kapasite 2,5 t 2,5 t

Tahrik voltajı (elektrikli) 230 / 50 V/Hz 230 / 50 V/Hz

Platform boyu, rampalar dahil 4953 mm 4953 mm

Platform eni 1981 mm 1981 mm

Platform açıklıkları 32 32

Gerekli mekan boyu 6096 mm 6096 mm

Gerekli mekan eni 5156 mm 5156 mm

Çalışma yüksekliği, en az 133 mm 133 mm

Çalışma yüksekliği, en çok 838 mm 838 mm

Kule sayısı 1 Zubehör

Kule başına çekme kuvveti 5-10 t Zubehör



BlitzRotary GmbH I Hüfinger Str. 55  I 78199 Bräunlingen
Tel +49.771.9233.0 I Faks +49.771.9233.99 I chiefautomotive.eu I 
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Onaylar 

Çıkarılan ürünler

Tedarikçi ilişkileri


