
Den nye, universelle databaserte 
kalibrerings- og justeringsenheten for ADAS 

DAS 3000
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Sjåfører kan benytte seg av en rekke førerassistentsystemer både på motorveier og på mindre veier. Biler har radarsensorer 
og kameraer som lar dem oppdage andre trafikanter selv i komplekse trafikksituasjoner. Systemet varsler sjåføren, og det kan 
også gripe inn ved behov. Dette oppnås i definerte situasjoner ved hjelp av kommunikasjon og interaksjon mellom en rekke 
komponenter. Resultatet er at man unngår, eller i det minste får en reduksjon i antall uhell i bytrafikken.

Med ny teknologi for førerassistentsystemer står verkstedene overfor nye utfordringer. 
Derfor tilbyr Bosch utstyret som trengs for å kunne kalibrere sensorer og kameraer. 

Typiske ADAS-komponenter som er relevante for kalibrering av kamera:

Riktig kamerakalibrering som en nøkkelfaktor 
for trygg kjøring

Oppdager utilsiktet filskifte, og varsler 
sjåføren tidlig og på en aktiv måte for 
å holde kjøretøyet i filen eller bistå ved 
filskifte.

Vurderer informasjon fra gjenkjente 
veiskilt, og viser relevant informasjon i 
dashbordet for å varsle sjåføren.

Kan unngå kollisjoner med andre 
kjøretøy og med myke trafikanter. Hvis 
en ulykke er uunngåelig, vil systemet 
redusere kjøretøyets hastighet og 
skaderisikoen.

Systemer for filskiftevarsling Gjenkjenning av veiskilt Automatisk nødbremsing
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Bytt – kalibrer – kjør trygt

Infrarødt kamera
• Nattkamera

Frontradarsensorer
• ACC
• Nødbremseassistent
• Stop & Go-funksjon

Hjørnesensorer
• Feltskiftevarsler
• Varsling om kryssende
trafikk

Styrevinkelsensor

LIDAR-sensorer 
• ACC
• Feltskiftevarsler
• Stop & Go-funksjon

Frontkameraenhet
• Feltskiftevarsler
• Visning av fartsgrense
• Adaptivt lys
• Regn-/solsensor

ECU (elektroniske kontrollen-
heter)
• Sikkerhetskontroll (ESP, ACC)
• Sentral databehandlingsenhet for
kombinering av sensordata
• Motor- og girkontroll
• Bremse- og belysningskontroll

Kameraer med 
360-graders
visning
• Ryggekamera
• 360°-kameraer

Kjekt å vite:

Kalibrering av førerassistentsystemer kan deles 
inn i statiske og dynamiske prosesser.

Under prosedyren for statisk kalibrering 
kreves det et eget kalibreringskort og et egnet 
diagnosesystem (for eksempel DCU 220).
Det kan også brukes en kombinasjon av 
dynamiske og statiske kalibreringer avhengig 
av sensoren og systemet (for eksempel Honda, 
Mercedes-Benz og Hyundai).

Vanligvis utføres den statiske 
kalibreringsprosedyren først, og deretter 
kompletteres den med en dynamisk 
kalibreringsprosedyre (servicestasjon).
Diagnoseprogramvaren ESI[tronic] 2.0 veileder 
deg gjennom de nødvendige trinnene.
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gsløsninger overholder OEM-krav

 

Funksjonalitet
 Feltskiftevarsler
 Nødbremsing  
  Trafikkskiltgjenkjen-
ning

Hovedprosessor

Sensorteknologi



VW-mål for frontkamera: 
Konfigurasjonen tar bare noen 
sekunder, du trenger bare å 
klikke de grønne brakettene på 
plass i de forhåndsdefinerte 
høydeposisjonene. Dekker Alfa-
Romeo og Ferrari også. 

Fjærbelastet stempelbremse

DAS 3000: Systemløsningen for ADAS-
fagfolk som har fokus på effektivitet, 
presisjon og teknologi

Enhet for justering av vinkelen

Stort brett til diagnose-PC, Bosch-program-
vare for Windows 7 og 10

Robust fjærbelastet stempelbremse som sty-
res med spak, to ganger (venstre og høyre)

Innovativ flerfunksjonsvogn:
 Høydejustering av måleplattform 
 Til XL-mål og presisjonsmåleskinne
 Presisjonsmåleskinne til mål

Radar: VW-mål installert vertikalt. 
Sideveis justering for å oppnå 
foretrukket måleposisjon. Fest den 
røde braketten, og så er du ferdig. 
I tillegg til VAG dekker denne også 
BMW, Mini, Nissan, Fiat og Suzuki.

Subaru-mål for frontkamera: Koble 
til blå braketter, og installer målet. 
Fest ovenfra. Ferdig.
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Universell vogn

Ekstra holder for XL-mål (for 
eksempel VW Crafter)

Ekstra store hjul gir komfortabel manøvrering

Presisjonsmålebjelke for instal-
lasjon av måltavler 

Avstandsmåling og justering av 
kjøreakse gjøres digitalt

Kamera for programvarebasert plassering av 
enheten basert på kjøretøyets senterlinje er 

tilgjengelig som ekstrautstyr 

Presisjonsmåleskinne for installasjon 
av måltavler og rask justering av 
rollvinkel.
  Magnetfeste
  Kan forskyves for fleksibel 
høydejustering

Justering av pitchvinkel ved hjelp 
av dreieknott. Svært ergonomisk 
og komfortabel 3-punktskalibrering 
av radar (–2° / 0° / +2°): Løft 
spindelstangen raskt, og slipp den 
på plass i ønsket posisjon for tilting.

Heldigital avstandsmåling og 
justering etter kjøreakse. Innebygd 
kamerafeste for overlegen 
beskyttelse.
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DAS 3000: Skalerbar løsning for glassmontører, 
skadeverksteder og profesjonelle bilverksteder

DAS 3000 
S10

DAS 3000 
S20

Kalibreringsfunksjon

Frontkamera Ja Ja

Frontradar Ekstrautstyr Ja

LIDAR Under arbeid Under arbeid

Nattkamera Under arbeid Under arbeid

Plassering

Justering av målskivenes 
girvinkel

Kjøretøyets 
senterlinje Kjøreakse

Digital avstandsmåling Ja Ja

Leveringsomfang

Kalibreringsenhet Ja Ja

VW-mål/multiradarreflek-
tor Ja Ja

Kamera «virtuell senterlinje 
for kjøretøyet» Ja Nei

Hjelpemiddel for 
avstandsmåling (stolpe med 
referansepanel)

Ja Ja

Kamerasett «kjøreakse» Nei Ja

Universell hjulklemme 
med mål (sett) Nei Ja

Programvarepakke for 
ADAS-posisjonering (kan 
også lastes ned via DDM

Ja Ja

Tilbehør/ettermontering

Multi-Target-Shop
Startsett Ekstrautstyr Ekstrautstyr

Oppgraderingssett radar 
(kun til S10). Består av 
kryssbjelker med integrer-
te kameraer og hjulklem-
mer med mål.
SNR: 1 687 001 650  

Ja I/T

Kamera «virtuell senterlin-
je for kjøretøy»:
SNR: 1 687 001 651

I/T Ja

Braketter for mål Alfa-Ro-
meo (magenta)
SNR: 1 685 720 383

I/T Ja

DAS 3000 S10   0 684 300 108

DAS 3000 S20   0 684 300 109 

Tekniske data
Kalibrering av frontradar:
▶ Dekning av vertikal radarmonteringsposisjon på kjøretøy: 260–1000 mm
▶ Største forskyvning av sideveis monteringsposisjon:  +/– 750 mm

Kalibrering av frontkamera med Multi-Target-Shop:
▶ Forskyvningsjustering for måleplattformer: 0–300 mm 
▶ Høydejustering av målestang:  700–1850 mm
▶ Justeringsmulighet målvogn: +/– 800 mm
▶ Forhåndsdefinert feste for braketter til XL-mål: 

A) VW/Audi* personbil (1200 mm) og Subaru Type 3
B) VW/Audi* personbil (1300 mm) og Subaru Type 2 
C) VW/Audi* SUV (1400 mm) og Alfa-Romeo
D) VW/Audi* Transporter (1850 mm)

Arbeidsområde datamaskinassistert posisjonering:
▶ Bilens sporvidde: 1650–2200 mm
▶ Avstandsmåling:  0,4–6 m
▶  Virtuell senterlinje: maks. 6 m
▶ Måling av kjøreakse: maks. 8 m
▶ Hjulklemmeområde: 13–22"
▶  Utvidelse av klemmeområde (ekstrautstyr): 23–28"

Kalibreringsenhet:
▶ Mål H x B x D: 2090 x 2030 x 730 mm 
▶  Nettovekt: cirka 120 kg
* Volkswagen-konsernet 



BMW/Mini og VW-konsernet: Svært nøyaktig plassering mot 
kjøreaksen, inkludert spesifikk avstandsinnstilling. VW-mål 
installert vertikalt og sentrert foran radarsensor.

Nissan frontradar + kamera:  Den programvarebaserte avstandsmålingen er spesielt 
nyttig ved avstander på 2–4 meter. Det gir effektivitetsfordeler for verkstedet.  
Hjelpemiddel for avstandsmåling med indikator for hjulsenterreferanse.

Toyota frontkamera: Sekvensiell kalibrering med ett eller 
flere mål. Svært nøyaktig posisjonering av hjelpemiddelet for 
avstandsmåling i samsvar med OEM-krav.

3-punkts radarkalibrering: 
Tiltposisjoner i samsvar med 
OEM-krav: +2°, 0°, –2°
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DAS 3000: Sensorkalibreringen oppfyller alle 
OEM-originalkrav. Betydelige tidsbesparelser 
takket være Bosch-programvaren



Audi: Kalibrering av dobbeltradar med kort konfigurasjonstid. Fest VW-mål som stemmer med venstre og høyre radarakse. 
Sideveis justering med følelse for proporsjonene. Innovativ produktdesign eliminerer behovet for høydejustering.

Stasjon for justering av frontlykt: problemfri plassering mellom 
skinnesystemene. Er mulig takket være store hjul, hjelpemidler 
for avstandsmåling og justering av roll-/pitchvinkel direkte på 
måleskinnen.

Lifter over gulvet: Programrutine for permanent visning av 
girvinkel for å kontrollere at målet er vinkelrett mot kjøreaksen.

DAS 3000: Gjelder også for arbeidsstasjoner 
i samsvar med OEM-krav – alle 
kalibreringsmål lagres i enheten
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Frontkamera Frontradar

Funksjoner for feltskifte-
varsler ACC, funksjoner før nødassistanse

Produsent Servicespor
Statisk kali-
brering med 

mål
Servicespor Statisk kalibrering med mål

DAS 3000 DAS 3000 SCT 815

Alfa Romeo – • – • –
Audi – • – • –
BMW • – – • –
Chrysler • – • – –
Citroën – •2) • – –
Daihatsu – • – • –
Fiat – • – •2) –
Ford • – • – –
Honda – •1) – – •
Hyundai – •2) – – •2)

Jaguar • – • – –
Jeep – •2) •3) – –
KIA – •2) – – •2)

Land Rover – – – – •
Mazda – • – – •
Maserati – O – • –
Mercedes-Benz – •1) • – –
Mitsubishi – • – • –
Nissan – • – • –
Opel – •2) • – –
Peugeot – •2) • – –
Porsche – • – • –
Renault – • •3) – –
Seat – • – • –
Škoda – • – • –
Smart – • • – –
Subaru – •1) – – –
Suzuki – • – • –
Toyota – • – – •
Volkswagen – • – • –
Volvo • – • – –

Hvilke oppgaver 
krever ADAS-ser-
vice eller sensorka-
librering?

1)  Kombinert med servicespor (dyn. kalibrering)
2)  Servicespor for enkelte kjøretøy (dyn. kalibrering)
3)  Statisk kalibrering for enkelte kjøretøy
–  Ikke aktuelt
O  Under arbeid

Mindre reparasjoner

Reparasjon etter ulykker

Feilsøking

Hjulinnstilling

Service

Bytte frontrute

Bytte sensor

Tuning

9
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Merk: Sett = to mål

Kalibreringsmål XL-universelt til 
Kia, Hyundai, Fiat, Type 1.1

 1 688 130 261

Honda, type 2
 1 690 382 297

Kia / Hyundai, type 3

 1 690 382 316

Mercedes-Benz, type 1 (Pkw)

 1 690 382 312

Nissan, type 1 (sett)

 1 690 381 139
Subaru, Type 2.1 + 3.1

 1 688 130 258 

Universelle kalibreringsmål til Renault, 
Smart, Infiniti, Type 1 (sett)

 1 690 381 142

Honda, type 3
 1 690 382 349

Mazda, type 1

 1 690 382 318

Mercedes-Benz, type 2 (Sprinter)

 1 690 382 319

Nissan, type 2 (sett)

 1 690 381 140

Toyota, type 1

 1 690 382 287

Inkludert i levering-
somfanget for DAS 
3000

Integrert Multi-Target-
Shop-beholder: individuell 
oppbevaring av kalibreringsmål. 
Innen rekkevidde.

 på forespørsel

Oppbevaringsbeholder for 
mål (tom)

 1 690 381 216

Honda, type 1

 1 690 381 143

Kia/Hyundai, type 2

 1 690 382 320

Mazda, type 2 (sett)

 1 690 381 234

Mitsubishi, type 1 (sett)
 1 690 381 218

Toyota/Lexus, type 2

 1 690 382 328
Toyota, type 3

 1 690 382 355

Multi-Target-Shop: Kalibreringsmål for 
følgende bilprodusenter
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ESI[tronic] 2.0: Diagnoseprogramvare for 
kontroll av kjøretøyspesifikk kalibrering og 
innstillingsprosedyrer

ESI [Tronic] 2.0 Online og den nye generasjonen grensesnitt for kjøretøykommunikasjon 
KTS 560/590 gir rask tilgang til diagnoserutinene som trengs for kalibrering av ADAS-
system:

▶  diagnostikk av kontrollenhet og sensorer kombinert med pre-/postskanning av system, 
inkludert DTC-oppføringer

▶  feilsøking
▶  reparasjon og vedlikehold

Støtter alle vanlige ODB-grensesnitt, samt alle aktuelle og fremtidige grensesnitt 
basert på Ethernet (DoIP).
KTS 5xx-serien har også et PassThru-grensesnitt for programmering av styreenheter 
på portalene fra bilprodusentene i samsvar med Euro 5 / Euro 6.

Kraftige Windows 10 PC-systemer fra Bosch styrer 
diagnoseprogramvaren ESI[tronic] 2.0 online med 
Bosch KTS 5xx-serien:

▶  DCU 100 er en bærbar PC og robust tavle-PC med
berøringsskjerm (10")

▶  DCU 220 er en kombinert notebook og tablet-PC
(11,6") som gir fleksible og komfortable
arbeidsforhold – spesielt i krevende verkstedsmiljøer

Alternativt:

▶ KTS 350 – den mobile totalløsningen med integrert
▶ KTS-modul og OBD-kabeltilkobling
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Teknologi fra Bosch brukes over hele verden og i nesten alle kjøretøy.
Mennesker, og det å sikre deres mobilitet, er det vi er fokusert på.

Derfor har vi viet de siste 125 årene med banebrytende pågangsmot og 
kompetanse innen forskning og produksjon for å oppnå dette.

Vi fortsetter å jobbe med vår unike kombinasjon av løsninger for reservedeler, 
diagnostiske enheter, verkstedutstyr og tjenester:

▶ Løsninger for effektive reparasjoner av kjøretøy

▶ Innovativt verkstedutstyr og programvare

▶ Verdens største utvalg av nye deler og reservedeler

▶ Stort nettverk av forhandlere for rask og pålitelig levering av deler

▶ Kompetent kundestøtte

▶ Tilbud om omfattende utdanning og opplæring

▶ Målrettet salgs- og markedsføringsstøtte

Driven by efficiency

Robert Bosch AS
Automotive Aftermarket
Postboks 474

N-1411 Kolbotn
Norge
www.bosch-workshop-world.com

Les mer på: 
bosch-automotive-aftermarket.com

Det som driver deg, 
driver oss




