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// Řešení, které od základů mění údržbu 
ADAS systémů

ŠETŘÍ ČAS 
AŽ O  

80%(*)

používá se v kombinaci s

CONNEX BT / SMART (není součástí dodávky)

CONNEX DIGITAL ADAS JE REVOLUČNÍ SYSTÉM VYROBENÝ SPOLEČNOSTÍ BRAIN 

BEE, KTERÝ JE VELMI SNADNÉ POUŽÍVAT A DÍKY KTERÉMU MOHOU SI MOHOU 

VŠECHNY DÍLNY DOVOLIT SVÝM KLIENTŮM POSKYTOVAT ÚDRŽBU ADAS SYSTÉMŮ.

+ Snadné použití  

+ Přesné výsledky 

+ Jednoduché

+ Efektivní 

+ Univerzální

Díky systému  TARGETLESS DIGITAL SYSTEM (PATENTOVÁNO) není nutné používat 

žádné další panely.

(*) V porovnání s klasickými systémy; (**) CONNEX BT/SMART a licence nejsou součástí dodávky

(***) Dostupnost CLAMP KITS SYSTEM (Systém upínací soupravy): 

+	 SAMOSTŘEDÍCÍ	UPÍNACÍ	SOUPRAVA	RÁFKU		

+	 SAMOSTŘEDÍCÍ	UPÍNACÍ	SOUPRAVA	PNEUMATIKY	

CONNEX DIGITAL ADAS

FULL CAMERA (**/***)

standardní verze, která umožňuje 

rychle zkontrolovat a nakalibrovat 

všechny ADAS systémy využívající 

kamerová čidla umístěná na vozidle.

CONNEX DIGITAL ADAS

FULL CAMERA -RADAR (**/***)

kromě funkcí standardní verze nabízí i 

instalaci předního příslušenství pro 

kalibraci bezpečnostních radarových 

systémů

ORIGINÁLNÍ	
A

REVOLUČNÍ	
SYSTÉM

CONNEX
DIGITAL ADAS



TARGETLESS
TECHNOLOGIE

SNADNO 
POUŽITELNÉ

// DIGITAL ADAS 
    REVOLUCE VE VAŠÍ DÍLNĚ

+ DIGITÁLNÍ, šetří místo v dílně 

+ SNADNÁ MANIPULACE 
 Veškeré činnosti může provádět 1 

operátor 

+ WIFI PŘIPOJENÍ, zajišťuje, že 
všechny systémy a kalibrační 
procesy jsou aktuální

+ SYSTÉM KEYSTONE (patentováno) 
pro maximální přesnost

+ SUPER RYCHLÉ:
 seřízení a polohování provedete do 

5 minut.

+ FULL HD - 4K MONITOR
 zajišťuje extrémní přesnost při 

jakýchkoli světelných podmínkách

Používá TARGETLESS technologii společnosti 

MAHLE, která je hlavním prvkem systému. 

Všestrannost digitálního panelu umožňuje 

obrazovku upravit pro referenční protokol 

jakéhokoli výrobce automobilů, současného i 

budoucího. 

Používá se tak snadno, že již nebudete muset 

ztrácet čas zkoušením nebo účením, jak 

přístroj používat: systém vás provede všemi 

kroky procesu kalibrace.

PROČ ZVOLIT
DIGITAL ADAS OD 
BRAIN BEE

+ DOSTUPNÝ SYSTÉM DVOJITÉHO 
UCHYCENÍ PNEUMATIKY, pro volbu 
optimální konfigurace pro vaši dílnu
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// KALIBRACI LZE DOKONČIT 
    V POUHÝCH 6 KROCÍCH

SYSTÉM 
KEYSTONE

Systém vlastní adaptace zaručuje extrémní 

přesnost, díky které může software 

vyhodnotit environmentální a fyzikální 

podmínky (podlaha, vzdálenost od vozidla) a 

odpovídajícím způsobem adaptovat obraz 

digitálního cíle.

PLNĚ 
AUTOMATICKÉ

Kalibrační rám se nastaví automaticky 

pomocí elektrického řízení, veškeré pohyby 

cíle vůči vozidlu jsou automatické a virtuální. 

Vozidlo se nikdy nehýbe!

UNIVERZÁLNÍ 
POKRYTÍ

Je pro nás velmi důležité, abychom pokryli 

co největší část trhu. 

Databáze, která se používá pro chod 

systému DIGITAL ADAS je neustále vyvíjena 

pomocí vlastní diagnostiky CONNEX. 

1.	V	SYSTÉMU	CONNEX	ZVOLTE	VÝROBCE	-	
MODEL	VOZIDLA.	POTÉ	VYBERTE	„DIGITAL	
ADAS“:	ZOBRAZÍ	SE	ONLINE	NÁPOVĚDA	S	
POKYNY	O	TOM,	JAK	BY	VOZIDLO	MĚLO	BÝT	
UMÍSTĚNO.

2 .	UMÍSTĚTE	UPÍNACÍ	ZAŘÍZENÍ	NA	PŘEDNÍ	
KOLA,	JAK	JE	ZOBRAZENO	V	POKYNECH	
ONLINE	NÁPOVĚDY.

DOSTUPNÉ:
SAMOSTŘEDÍCÍ UPÍNACÍ SOUPRAVA RÁFKU  
SAMOSTŘEDÍCÍ UPÍNACÍ SOUPRAVA PNEUMATIKY 

3	.	UMÍSTĚTE	DIGITÁLNÍ	CÍL	BLÍZKO	K	
VOZIDLU:	MANIPULACE	JE	DÍKY	SPECIÁLNÍMU	
PODPŮRNÉMU	RÁMU	EXTRÉMNĚ	SNADNÁ.

5	.	UPRAVTE	VÝŠKU	PODLE	POKYNŮ	ONLINE	
NÁPOVĚDY.	TO	LZE	VELMI	SNADNO	PROVÉST	
DÁLKOVÝM	OVLÁDÁNÍM	A	MOTORIZOVANOU	
POSUVNOU	PLATFORMOU.

6 .	SPUSTÍ	SE	KALIBRACE,	
NA	MONITORU	SE	ZOBRAZÍ	CÍL,	PROVEDE	
ADAPTACI	NA	POLOHU	VOZIDLA,	ČÍMŽ	ZAJISTÍ	
TY	NEJPŘESNĚJŠÍ	VÝSLEDKY.

4	.	POMOCÍ	DVOU	LASEROVÝCH	DÁLKOMĚRŮ	
ZADEJTE	POŽADOVANÉ	HODNOTY.	TOTO	JSOU	
PARAMETRY	POTŘEBNÉ	K	PROVEDENÍ	FUNKCE	
KEYSTONE.
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MAHLE AFTERMARKET 

DEUTSCHLAND GmbH

Dürrheimer Straße 49a

78166 Donaueschingen

Německo

Tel. +49 771 8979550

Fax +49 771 897955-90

sales-workshop-equipment@mahle.com

MAHLE AFTERMARKET

IBERICA S.A.U.

Carrer de Saturn, 31

08228 Terrassa (BCN)

Španělsko

Tel. +34 93 731 3802

Fax +34 93 786 2476

administracion.iberica@es.mahle.com

MAHLE AFTERMARKET  

ITALY S.P.A.

Via Rudolf Diesel, 10/A

43122 Parma

Itálie

Tel. +39 0521 954411

Fax +39 0521 954490

info.aftermarket@it.mahle.com

 PŘEDNÍ	KAMERA	 NOČNÍ	VIDĚNÍ	 ZADNÍ	KAMERA	 MRTVÝ	ÚHEL	 360°	KAMERA
ALFA-ROMEO  -- -- -- --
AUDI  --  (1010601612XX) --  (1010601610XX)
      (1010601612XX)
BMW  -- -- -- --
CITROEN  -- -- -- --
FIAT  -- -- -- --
FORD  -- -- -- --
HONDA  -- --  (1010601608XX) --
HYUNDAI  -- --  (1010601608XX) --
JEEP  -- -- // --
KIA  -- --  (1010601608XX) --
MAZDA  -- --  (1010601608XX) --
MERCEDES-BENZ   (1010601609XX)  (1010601614XX) -- -- 
MINI  -- -- -- --
NISSAN  -- -- -- --
OPEL  -- -- -- --
PEUGEOT  -- -- -- --
RENAULT  -- -- -- --
SEAT  --  (1010601612XX) --  (1010601610XX)
ŠKODA  --  (1010601612XX) --  (1010601610XX)
SMART  -- -- -- --)
SUBARU  -- --  (1010601608XX) --
TOYOTA  -- --  (1010601608XX) --
VOLKSWAGEN  --  (1010601612XX) --  (1010601610XX)
VOLVO  -- -- -- --

	 PŘEDNÍ	KAMERA	 PŘEDNÍ	RADAR	 NOČNÍ	VIDĚNÍ	 ZADNÍ	KAMERA	 MRTVÝ	ÚHEL	 360°	KAMERA
ALFA-ROMEO   -- -- -- --
AUDI   --  (1010601612XX) --  (1010601610XX)
BMW   -- -- -- --
CITROEN   -- -- -- --
FIAT   -- -- -- --
FORD   -- -- -- --
HONDA   (1010601608XX) -- --  (1010601608XX) --
HYUNDAI   (1010601607XX) -- --  (1010601607XX) --
JEEP   (1010601617XX) -- -- // --
KIA   (1010601607XX) -- --  (1010601607XX) --
MAZDA   (1010601607XX) -- --  (1010601607XX) --
MERCEDES-BENZ   (1010601615XX)  (1010601609XX)  (1010601613XX) -- --
     (1010601614XX)  
MINI   -- -- -- --
NISSAN   -- -- -- --
OPEL   -- -- -- --
PEUGEOT   -- -- -- --
RENAULT   -- -- -- --
SEAT   --  (1010601612XX) --  (1010601610XX)
ŠKODA   --  (1010601612XX) --  (1010601610XX)
SMART   -- -- -- --
SUBARU   (1010601608XX) -- --  (1010601608XX) --
TOYOTA   (1010601608XX) -- --  (1010601608XX) --
VOLKSWAGEN   --  (1010601612XX) --  (1010601610XX)
VOLVO   (1010601616XX) -- -- -- --
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	FUNKCE	NABÍZENA									 	VYŽADUJE	SOUPRAVU	(KÓD)														--	SYSTÉM	U	VOZIDLA	NENÍ	DOSTUPNÝ

Funkce:
+ Patentovaná technologie TARGETLESS

+  Integrované spojení se systémem 

 NEXUS 3.0 BUS prostřednictvím WiFi 

+ Motorizované nastavení výšky cíle

+  Adaptivní systém pro automatickou 

kompenzaci polohy vozidla

+ Měření prostřednictvím velmi přesných 

laserových dálkoměrů 

+ Ultralehký panel pro kalibraci radaru

Technické údaje:
+ Rozměry: 2700 x 1500 x 1800 mm

+ Hmotnost: 75 kg

+ 65” monitor s FullHD rozlišením

+ Integrované řídicí PC, Windows 10

Příslušenství pro specifické 
kalibrace naleznete v
katalogu

// CONNEX DIGITAL	ADAS	FULL	CAMERA	1010601672XX

// CONNEX	DIGITAL	ADAS	FULL	CAMERA	RADAR	1010601670XX


