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Gelişmiş Arıza   
Teşhis  
Çözümleri

Profesyonel arıza teşhis, 
ADAS kalibrasyonu  
ve daha fazlasını  
sunan çözümler.

Otomobil, hafif  
ticari, kamyon, otobüs 
uygulamaları ve 16 
anahtar araç sistemi.

Çeşitli  
Araç  
Tipleri

En karmaşık işleri  
kolaylıkla çözün

Tek donanımla birden  
fazla araç tipini kapsar

3

Gerekli onarım  
verilerini ve teknik 
çizimleri birlikte sunan 
araç teknik bilgileri.

Kapsamlı  
teknik  
bilgi

İhtiyacınız olan her şey  
parmaklarınızın ucunda

Araç üzerinde elektronik arıza teşhis  
Delphi Technologies farkı

Gelişmiş arıza teşhis çözümleri 
Delphi Technologies ADAS
Delphi Technologies’in Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri (ADAS) kalibrasyon çözümü, sensörlerin 
OEM standartlarına uygun olarak güvenli ve güvenilir bir şekilde kalibre edilmesine olanak 
tanıyan kapsamlı ve kullanımı kolay bir sistem sağlıyor.

Yeni nesil araçlar, güvenli ve konforlu bir sürüş için tasarlanmış sensör, kamera ve radarlar  
bütününü ile donatılmaktadır. Arıza teşhis, bakım, değişim ve onarım sonrası bu sistemlerin kalibre 
edilmesi gerekmektedir.

OEM Standartlarına UygunlukOEM Standartlarına Uygunluk Kamera ve Radar KalibrasyonuKamera ve Radar Kalibrasyonu

Otomobil ve Hafif Otomobil ve Hafif 
Ticari Araç KapsamıTicari Araç Kapsamı Hızlı Kolay KurulumHızlı Kolay Kurulum

Çok Markalı SistemÇok Markalı SistemGüncellenebilir ve ModülerGüncellenebilir ve Modüler
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Gelişmiş arıza teşhis çözümleri  
ADAS kalibrasyonu

Çift taraflı hedef paneller (OEM standardı)
Servis içerisinde alandan ve paradan tasarruf edin.

Ayarlanabilir ekipman
En büyük araçları bile kapsayacak şekilde tasarlandı

Kendini ortalayan ayarlanabilir tekerlek kelepçeleri
Gereksiniminiz ne olursa olsun, biz onu karşılıyoruz

Doğru konumlandırma
ADAS sensörünü güvenle kalibre etme

Paralellik ayarı
Hızlı, kolay ve kesin yatay sütun ayarı 

Kolay depolama
Portatif yarım boy sütunlarla depolama 
alanından tasarruf edin.

Ekipman sadece bir çift el ile 
kolaylıkla kullanılabiliyor

Sürüşü daha güvenli ve konforlu kılmak için tasarlanan Gelişmiş Sürüş Destek Sistemleri 
(ADAS), günümüzün yeni nesil araçlarında her geçen gün daha da yaygınlaşıyor.

Yol tutuş zayıflıklıkları, düzensiz lastik aşınması, sürüş konforu olumsuzlukları ve güvenlik 
riskleri gibi sorunları önlemek için, direksiyon, süspansiyon, gövde ve diğer noktalarda 
gerçekleştirilen onarım çalışmasının ardından,  yeniden ADAS kalibrasyonu yapmak çok 
önemli.

Delphi Technologies’in birçok markayı kapsayan ve modüler ADAS cihazı ile entegre OEM 
uygulama adımlarına sahip DS arıza tespit yazılımı, servislere ADAS onarımına yönelik 
uygun maliyetli, esnek ve en doğru çözümü sunuyor.

2020  

yılın
da satış

a 

sunulan 

yeni araçların
  

en az  

%40’ın
da

2 adet  

ADAS
mevcut

Delphi Technologies ADAS çözümü:

Kam
era ve radar kalibrasy

on
u

Binek ve haf f ticari araçları kapsar

5 6
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Vehicle Brands

Kameralı model
Araç m

ark
as

ı

vehicle brands

m
odels with cameraR

ad
ar

lı
m

od

el

Kamera Kalibrasyonu ön, arka, 3600 genel görüş ve gece görüş kameralarını içeriyor. Sürekli 
iyileştirme programımızla yeni yazılımlar geliştirmeye devam ediyor ve yeni araçları da kapsamaya 
devam ediyoruz.

MAN hafif ticari

Mazda

Mercedes

MINI

Mitsubishi

Nissan

Opel

Peugeot

Renault

Seat

Skoda

Toyota

Volkswagen

Volvo

Kamera  
kalibrasyonu

Ön radar  
kalibrasyonu

Kör nokta  
kalibrasyonu

Alfa Romeo

Audi

BMW

Citroen

DS

Fiat

Ford

Honda

Hyundai

Infiniti

Iveco

Jaguar

Jeep

KIA

Lancia

Land Rover

Kamera  
kalibrasyonu

Ön radar  
kalibrasyonu

Kör nokta  
kalibrasyonu

280+ 146+31

87

Gelişmiş arıza teşhis çözümleri 
Geniş araç kapsamı
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Ticari

Teknik

Sistem  
kapsamı

Arıza tespit 
portföyü

Delphi 
Technologies 

farkı

Uzman 
teknisyen

Arıza teşhis 
teknisyeni

Servis 
teknisyeni

Hızlı Kurulum 
Teknisyeni

Orijinal ekipman uzmanlarıyla öğrenin 
Delphi Technologies ile kazanmayı öğrenin

Tüm eğitim ihtiyaçlarınız 
hakkında bilgi almak için 
bize ulaşabilirsiniz. Yılda 
yaklaşık 37.000’den fazla 
katılımcının yararlandığı 
eğitimlerimize  katılarak 
Delphi Technologies ile 
kazanmayı öğrenin.

Daha fazla bilgi 
için kodu taratın 
ya da tıklayın

10

Gelişmiş arıza teşhis çözümleri
Daha güvenli araçlar için kalibrasyon
Geniş kapsamlı kalibrasyon çözümümüz, statik ve dinamik olmak üzere iki versiyondan oluşuyor. 
Servis içinde statik ve sürüş esnasında dinamik olmak üzere hassas ve doğru kalibrasyon sayesinde, 
bir otomobilde bulunan tüm ADAS özelliklerinde; arıza tespit, onarım ve yeniden kalibrasyon 
yapabileceğiniz anlamına geliyor.

9

Donanım Otomobil Radar Statik

Yazılım Hafif Ticari 
Araç

Kamera Dinamik

Delphi Technologies ADAS kalibrasyon çözümü

Güvenliği sağlamanıza ve servisinizi geleceğe taşımanıza yardımcı olalım!

Pazar  
bilgisi
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