CONCEITO INTELIGENTE DE LINHAS DE TESTE DA VLT

A VLT como especialista mundial na área de Teste
Veicular introduzida em 1995 e desde então
atualizando freqüentemente o Conceito de Linhas
de Teste Inteligentes. Com este conceito as Linhas
de Teste são desenvolvidas para testar caminhões,
trailers, ônibus, carros de passeio e motocicletas.
As principais características das Linhas de Teste
desenvolvidas com este conceito são:
• duração curta do teste, podendo assim obter
um resultado elevado no número de veículos
testados;
• objetiva, resultados do teste independente de
operador na maioria dos itens testados;
• medições precisas;
• um amplo quadro de instruções para o usuário
é visualizado, o que permite ao proprietário do
veículo/motorista permanecer no veículo durante
os testes assim economizando mão de obra;
• uma grande escala de equipamentos de teste
disponíveis para integração;
• um amplo número de configurações, valores
liminares e padrões podem ser acessados
diretamente e alterados pelo usuário;
• a configuração modular permite uma enorme
variedade de configurações de Linhas de Teste;
• fácil de atualizar por adicionar mais equipamentos
de teste por Linha de Teste;
• easily expandable by adding more Test Lanes;
• fácil de expandir adicionando mais Linhas de Teste;
• conexão com o banco de dados do Governo e
acesso remoto são possíveis de serem aplicadas.

A estrutura aberta tanto do software quanto do
hardware permite uma fácil integração de futuros
equipamentos de teste e uma fácil adaptação do
sistema com os desejos dos clientes.
Os seguintes itens de equipamento estão
disponíveis no conceito de Linha de Teste VLT:
• estação de Identificação de Veículo;
• equipamento para teste de Alinhamento;
• equipamento para teste de suspensão e aderência;
• equipamento para teste de freios (de motocicleta
combinado com trava de rodas);
• rolos livres;
• equipamento para teste do Velocímetro /
Taxímetro / Speed Warning Device Tester / Aircon
Tester;
• equipamento para teste de nível de ruído;
• equipamento para teste de emissão de gases
poluentes em motores de gasolina;
• equipamento para teste de emissão de gases
poluentes em motores de óleo diesel;
• painel para Inspeção Visual da Carroceria
Superior;
• equipamento automatizado para teste de Faróis;
• monitor de Posicionamento do Veículo;
• detector de folgas;
• painel para Inspeção Visual da Carroceria Inferior;
• elevador ajustável do poço na superfície;
• impressora de resultado, impressora de
certificados;
• barreira, semáforo, endereço público, circuito
fechado de TV e sistema de monitores;
• ...e muito mais.

Pelas contínuas inovações e desenvolvimento dos produtos, a VLT se reserva o direito de fazer alterações sem prévio aviso.
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ESTAÇÃO PARA INSPEÇÃO VEICULAR

VLT CONCEITO DE LINHA DE TESTE ÚNICO
Porque Único?
• A Linha de Teste veicular VLT funciona totalmente sem papel
• em um sistema de localização de veículos, isto significa que o sistema tem a capacidade de ter três ou mais
veículos ao mesmo tempo na linha de testes executando um teste e armazenar os dados e resultados do
teste de cada veículo separadamente.
• A VLT faz uso de somente um computador “Test Lane Computer” por linha de teste
• Somente é preciso digitar os dados do veículo uma única vez, geralmente é o suficiente digitar a placa do
veículo os demais dados são recuperados do banco de dados do Servidor da estação.
• Veículos desconhecidos e novos para o banco d e dados podem ser facilmente adicionados através do
menu na console de entrada e / ou na recepção.
• A decisão de Aprovado ou Reprovado é feita pelo Sistema do computador, não há influência humana nas
partes vitais da inspeção tais como, freios, suspensão etc. etc.
• Opções muito fáceis para um Re-teste. O sistema da VLT armazena os itens falhos da inspeção anterior e
ao veículo retornar ele é enviado através de comandos diretamente ao equipamento(s) selecionado. Isto
dá uma economia de tempo para todos, inspetor e proprietário.
• No caso do veículo ser REPROVADO, um relatório completo de todos os testes é impresso o que dá toda
informação necessária á oficina para fazer todos ajustes / reparos necessários.
• No caso do veículo ser APROVADO, um certificado de condições pode ser impresso, ou se necessário pode
ser impressa uma etiqueta para colar no vidro pode ser impressa ou seu sistema especial pode ser adotado.
• A VLT desenvolve, configura, fabrica, instala e entrega o sistema de teste veicular Turn-Key, incluindo
treinamento para usuários e treinamentos de manutenção por engenheiros da VLT. Também podem ser
contratados os serviços de manutenção e reparo com tudo incluso por períodos de 5 ou 10 anos da VLT.
• A VLT tem seu Departamento de desenvolvimento de software para o software embedded da controladora dos equipamentos e uma Departamento de desenvolvimento de software para PC e aplicativos para
Servidor.
• Sistema de inspeção visual para parte superior e inferior da carroceria desenvolvida pela própria VLT através do uso de um teclado de membrana e / ou tela de toque.
• A VLT faz suas próprias idéias funcionarem! Você nos diz o que precisa e nós fazemos.
• As linhas de teste da VLT são conhecidas pelo baixo custo de manutenção e reparo, o que resulta em uma
maior disponibilidade do sistema de sua linha de teste para servir melhor seus clientes.
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VLT, COMO PROVEDOR DE SOLUÇÕES
A VLT como provedora de soluções para Sistemas
de Teste para Veículos de desenvolvimento até
turnkey Estações de Teste Veicular. Completamente
manejadas pelos nossos próprios funcionários nos
diferentes níveis; do desenvolvimento no CAD,
Equipamento de máquinas, soldagem, montagem,
desenvolvimento de Software e Hardware.
Praticamente tudo é feito pela VLT, e quando não,
selecionamos somente os melhores fornecedores
para a melhor qualidade de produtos e
componentes.

Em cooperação conjunta com nossos clientes
desenvolvemos novas facilidades de teste: o
equipamento é instalado, em muitos casos pelos
engenheiros da nossa empresa, incluindo a
encomenda e treinamento no mundo inteiro.
Nós da VLT temos orgulho dos nossos produtos,
clientes e nossos funcionários leais, o que leva para
as melhores soluções!
Deixe nossos clientes conversar com você!
O que vale para todos nós é um bom

relacionamento entre nossos clientes e a VLT
como fornecedora, nós como VLT sabemos que às
vezes, mas nem sempre, somos um pouco mais
caros na data da compra, mas a partir daí você irá
economizar em manutenção pelo desenvolvimento
robusto e soluções inteligentes, fáceis de serem
atualizadas e principalmente no período de 5 a
10 anos muito competitivos em comparação com
nossos concorrentes.
A VLT será sua melhor escolha!

Pelas contínuas inovações e desenvolvimento dos produtos, a VLT se reserva o direito de fazer alterações sem prévio aviso.
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