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Easy 3D

3D-wheel alignment in real-time

3D-измерване на геометрията 
в реално време

• Висока повторяемост на 

резултатите от измерването

• Лесна компенсация

• Мобилен и пестящ място

• Резултати от измерването 

в реално време

• High repeatability of measurement results

• Easy runout compensation   

• Space saving and mobile

• Real-time measurement results  

 

Wheel Alignment
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3D-wheel alignment with convenience-

package: high repeatability of measure-

ment  results, easy runout compensation,

space saving  and mobile, real time results.

Easy 3D is the world‘s easiest solution for wheel 

alignment, precisely and instantaneously. Maximum 

technical performance and precision is guaranteed 

by the Beissbarth CCD cameras and the patented 

Beissbarth reference system, which makes �xed 

attachment or calibration of the sensors a thing 

of the past. A world class combination with high 

repeatability of measurement results. 

Easy 3D guarantees rapid performance: wheel 

alignment in seven minutes to printout. As the 

frame rate is extremely high, it is possible to 

measure in practically real-time. Short set-up times, 

quick to deploy.

Easy 3D wheel aligners represent quite literally a 

„one man show“. Easy and quick to operate, even 

without special knowledge in the field of wheel 

alignment – and thereby particularly economical. 

3-D измерване на геометрията с комфор-

тен пакет: висока повторяемост на 

резултатите от измерването, лесна 

компенсация в движение; мобилен, 

икономисващ място; резултати в 

реално време.
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Easy 3D – Измерване на геометрията
с прецизност и патент

Easy 3D е единствената система в света, с която 
можете да извършите светкавично и прецизно 
измерване на геометрията по най-лесния начин. 
CCD-камерите и патентованата референтна 
система на Байсбарт гарантират максимум тех-
ническа прецизност. Монтажът на измерителни-
те глави към колелото и калибровката остават в 
миналото. Комбинация от световна класа! 

Easy 3D гарантира бързо темпо: измерването на 
геометрията с разпечатка трае само седем 
минути. Тъй като честотата на заснемане е 
много висока, измерването е в реално време. 
Бързи подготвителни работи, бързо влизане в 
действие!

3D измерването на геометрията е „one man 
show“ в буквалния смисъл на думата. Бързо и лесно 
обслужване, дори и без специални познания в 
областта на измерване на геометрията; иконо-
мическа изгода за сервиза. 



Най-добрата технология, съчетаваща бърза 

продуктивност с изключително прецизни 

резултати.  

 

 

 

The best technology is where quick 

performance is combined with extremely 

precise results.  

All you need to mount on the wheel are wheel 

clamps and practical, robust measuring boards. 

The rest is taken care of by state-of-the-art stereo-

cameras. Simply hook in the sensors and you are 

good to go!

As soon as the sensors are detected and the four 

plates are sighted, Easy 3D is ready for operation. 

The sensors can even be moved, without affecting 

the results.

Runout compensation is an important part of 

wheel balancing which can compensate for possib -

le clamping errors, imprecise wheel clamp-ing and 

rims with static wheel imbalance. When using the 

Beissbarth universal clamps, runout compensation 

may be done by driving the car. Motor vibration 

does not affect results. It is no longer necessary for 

mechanics to push the vehicle back and forth.  

It is neither necessary to exit the vehicle during 

the runout compensation, nor to move the vehicle 

manually. It takes just seven minutes from driving 

onto the lift to produce the printout.

Easy 3D – high precision,
patented wheel alignment

Wheel Alignment
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Върху колелото поставяте само захватите и практич-

ните и здрави измервателни табла. За всичко друго се 

грижат модерните стерео камери. Поставяте 

главите и готово! 

След инициализирането на главите и фокусирането на 

таблата , Easy 3D е готов за работа. Главите дори 

могат да се движат, без да се променят стойностите 

от измерването. 

Компенсацията на биенето на джантата е важна 

част от измерването, с която се компенсират 

възможни грешки при затягането на носачите и 

наличието на джанти със статичен дебаланс. Ако 

използвате универсалните захвати на Байсбарт, 

компенсацията се извършва, докато колата влиза в 

стенда; вибрациите на мотора не влияят върху 

резултата. Вече не е нужно техниците да бутат 

колата напред-назад. 

По време на компенсацията не е необходимо да слизате 

от автомобила или да го бутате. От влизането на 

автомобила в стенда до разпечатката на протокола 

ви делят само седем минути.
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Най-добрата технология, съчетаваща бърза 

продуктивност с изключително прецизни 

резултати.  

 

 

 

The best technology is where quick 

performance is combined with extremely 

precise results.  

All you need to mount on the wheel are wheel 

clamps and practical, robust measuring boards. 

The rest is taken care of by state-of-the-art stereo-

cameras. Simply hook in the sensors and you are 

good to go!

As soon as the sensors are detected and the four 

plates are sighted, Easy 3D is ready for operation. 

The sensors can even be moved, without affecting 

the results.

Runout compensation is an important part of 

wheel balancing which can compensate for possib -

le clamping errors, imprecise wheel clamp-ing and 

rims with static wheel imbalance. When using the 

Beissbarth universal clamps, runout compensation 

may be done by driving the car. Motor vibration 

does not affect results. It is no longer necessary for 

mechanics to push the vehicle back and forth.  

It is neither necessary to exit the vehicle during 

the runout compensation, nor to move the vehicle 

manually. It takes just seven minutes from driving 

onto the lift to produce the printout.

Easy 3D – high precision,
patented wheel alignment
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Върху колелото поставяте само захватите и практич-

ните и здрави измервателни табла. За всичко друго се 

грижат модерните стерео камери. Поставяте 

главите и готово! 

След инициализирането на главите и фокусирането на 

таблата , Easy 3D е готов за работа. Главите дори 

могат да се движат, без да се променят стойностите 

от измерването. 

Компенсацията на биенето на джантата е важна 

част от измерването, с която се компенсират 

възможни грешки при затягането на носачите и 

наличието на джанти със статичен дебаланс. Ако 

използвате универсалните захвати на Байсбарт, 

компенсацията се извършва, докато колата влиза в 

стенда; вибрациите на мотора не влияят върху 

резултата. Вече не е нужно техниците да бутат 

колата напред-назад. 

По време на компенсацията не е необходимо да слизате 

от автомобила или да го бутате. От влизането на 

автомобила в стенда до разпечатката на протокола 

ви делят само седем минути.

Избор на данни

Data acquisition

With one of the world‘s 

С една от най-големи-
те в света бази данни
с контролни данни и 
помощ при реглаж. 

largest databases of 

reference data and 

adjustment hints.

Измерителни глави   

С интегрирана референтна 

система. 

Корпус от EPP: лек, ударо-

устойчив, солиден.

Sensors with integrated 

reference systems. 

Housings manufactured from EPP:

lightweight, impact-resistant, 

durable.

4

Най-удобното работно място
A most comfortable workplace

Със стенда се работи много лесно, 

затова процедурите са сигурни. 

Графичните бутони в интерфейса 

на Байсбарт, базиран на Windows  XP,

нямат нужда от обяснение. 

The easier the handling is made, the 

safer the operation becomes.  Based 

on Windows XP, Beissbarth has designed 

the user interface so that the graphical 

icons are self-explanatory.



Най-добрата технология, съчетаваща бърза 
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резултати.  
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precise results.  

All you need to mount on the wheel are wheel 

clamps and practical, robust measuring boards. 

The rest is taken care of by state-of-the-art stereo-

cameras. Simply hook in the sensors and you are 

good to go!
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The sensors can even be moved, without affecting 

the results.
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wheel balancing which can compensate for possib -

le clamping errors, imprecise wheel clamp-ing and 

rims with static wheel imbalance. When using the 
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may be done by driving the car. Motor vibration 

does not affect results. It is no longer necessary for 
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It is neither necessary to exit the vehicle during 
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главите и готово! 

След инициализирането на главите и фокусирането на 

таблата , Easy 3D е готов за работа. Главите дори 
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част от измерването, с която се компенсират 

възможни грешки при затягането на носачите и 

наличието на джанти със статичен дебаланс. Ако 

използвате универсалните захвати на Байсбарт, 

компенсацията се извършва, докато колата влиза в 

стенда; вибрациите на мотора не влияят върху 

резултата. Вече не е нужно техниците да бутат 

колата напред-назад. 

По време на компенсацията не е необходимо да слизате 

от автомобила или да го бутате. От влизането на 

автомобила в стенда до разпечатката на протокола 

ви делят само седем минути.

Измерителни  табла

Измерване на всички МПС с 
разстояние между колелата 
до 3400 mm 
(опционно до 4300 mm).

Measuring plates

Measurement of all vehicles 

with wheelbases up to 3400 mm  

(optionally up to 4300 mm).

Мобилен и пестящ място

С елегантния Easy 3D и в най-малкия 

сервиз ще има място. Само по около 

600 мм от двете страни на стенда 

ще се намерят навсякъде. Просто 

закрепете главите към платформите 

на подемника.

Space-saving and mobile

The sleek Easy 3D solution fits perfectly 

in even the smallest workshops. Just ap -

prox. 600 millimetres on each side of the 

lift means it fits in anywhere. In order to 

do so, just fasten it to the platform.

Triangulation  Triangulation  

Easy 3D offers 3D wheel alignment for 

each wheel using the principle of trian -

gulation. Two cameras are used to sight 

a single measuring plate. The angle and 

the spacing of the two cameras is given, 

therefore triangulation can be applied to 

determine the angle and therefore the 

distance to the points on the plate.

 

Each sensor has a reference system 

comprised of two CCD cameras. One 

camera handles the toe measurement 

to the other sensor and two pendulums 

serve to determine the centre of gravity, 

enabling the position of the sensors 

to be determined. The stereo cameras 

serve to determine the position of the 

wheel‘s axis of rotation.  

 

The measuring plates have an unknown 

pattern of points. For this reason, it is 

always necessary to perform runout com-

pensation in order to learn the pattern of  

points. This procedure is patented by Bosch 

and is known as „structure from motion“.

Easy 3D – triangulation at its best!

Идеален за веригите и за независимите сервизи

... for workshop chains and independent garages

Wheel Alignment

Fahrwerkvermessung

Easy 3D е 3-D-измерителна система с 

триангулация за всяко колело, т.е. две 

камери гледат всяко табло.  Ъгълът и 

разстоянието на двете камери са 

зададени, така че чрез триангулация се 

определят ъгълът и разстоянието до 

точките на всяко табло. 

Всяка измерителна глава има референ-

тна система, състояща се от 2 CCD 

камери. Едната камера измерва 

напречната сходимост към другите 

глави; две махала определят центъра 

на тежестта и така се определя 

позицията на сензорите. Стерео-

камерата вижда разположението на 

оста на въртене на колелото. 

Измервателните табла имат 

непознат шаблон от точки. Поради 

това винаги трябва да се прави 

компенсация за изучаване на шаблона 

от точки. Процедурата е патенто-

вана от Бош и се нарича „структура 

от движението”. 

Easy 3D – съвършената триангулация!
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Най-добрата технология, съчетаваща бърза 

продуктивност с изключително прецизни 

резултати.  

 

 

 

The best technology is where quick 

performance is combined with extremely 

precise results.  

All you need to mount on the wheel are wheel 

clamps and practical, robust measuring boards. 

The rest is taken care of by state-of-the-art stereo-

cameras. Simply hook in the sensors and you are 

good to go!

As soon as the sensors are detected and the four 

plates are sighted, Easy 3D is ready for operation. 

The sensors can even be moved, without affecting 

the results.

Runout compensation is an important part of 

wheel balancing which can compensate for possib -

le clamping errors, imprecise wheel clamp-ing and 

rims with static wheel imbalance. When using the 

Beissbarth universal clamps, runout compensation 

may be done by driving the car. Motor vibration 

does not affect results. It is no longer necessary for 

mechanics to push the vehicle back and forth.  

It is neither necessary to exit the vehicle during 

the runout compensation, nor to move the vehicle 

manually. It takes just seven minutes from driving 

onto the lift to produce the printout.

Easy 3D – high precision,
patented wheel alignment

Wheel Alignment

FahrwerkvermessungСтендове за геометрия                    Спирачни стендове и линии                    Балансмашини                    Гумомонтажни машини

Wheel Alignment                                 Brake Testers and Lines                                Wheel Balancers                    Tyre Changers                

Върху колелото поставяте само захватите и практич-

ните и здрави измервателни табла. За всичко друго се 

грижат модерните стерео камери. Поставяте 

главите и готово! 

След инициализирането на главите и фокусирането на 

таблата , Easy 3D е готов за работа. Главите дори 

могат да се движат, без да се променят стойностите 

от измерването. 

Компенсацията на биенето на джантата е важна 

част от измерването, с която се компенсират 

възможни грешки при затягането на носачите и 

наличието на джанти със статичен дебаланс. Ако 

използвате универсалните захвати на Байсбарт, 

компенсацията се извършва, докато колата влиза в 

стенда; вибрациите на мотора не влияят върху 

резултата. Вече не е нужно техниците да бутат 

колата напред-назад. 

По време на компенсацията не е необходимо да слизате 

от автомобила или да го бутате. От влизането на 

автомобила в стенда до разпечатката на протокола 

ви делят само седем минути.
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Лесен, бърз и сигурен при експлоатация
Easy, quick and reliable in operation

Контролни данни: 
• Базата  с контролни данни на Байсбарт съдържа 

25 000 референции директно от 60 производителя 

на коли; тя се разширява няколко пъти годишно.

 

 

 

• Редовен ъпдейт по желание на клиента

• С помощни схеми за реглаж, анимация и видео

Thanks to the reference system, Easy 3D sensors 

are mobile and no longer have to be permanently 

mounted to a workshop lifting platform. The desi -

gnated wheel alignment lifting platforms are simply 

fitted with special brackets and cables. The sensors 

can be easily removed. This means the lifting plat -

form is freed up for other work. For lift fixation the 

approval of the lift manufacturer is mandatory.

Reference data:  
• Beissbarth‘s own vehicle target database with over   

 25,000 records from more than 60 vehicle manufacturers  

 expanded several times a year.

• Updates via the Beissbarth Software Centre

• with adjustment illustrations, animations and videos

Easy 3D is also ideal for operation on wheel 

alignment pits. In this case, the sensors are simply 

placed on the ground next to the car. Depending 

on the measuring site, Easy 3D is supplied with 

three optional cable kits: for cabling scissor lifts, 

four-post platforms and pits.

Благодарение на референтната система главите на 

Easy 3D са мобилни и не е задължително да се монти-

рат към подемник. Подемниците за измерване на 

геометрията са оборудвани със специални носачи и 

кабели. Главите могат да бъдат свалени лесно и 

подемникът да се освободи за други дейности. За 

фиксиране към подемника е необходимо одобрение-

то на неговия производител. 

Easy 3D е идеален за работа на канал. 

Главите се поставят направо на пода до автомоби-

ла. В зависимост от площадката за измерване Easy 3D 

се доставя с 3 вида кабели като опция: за ножичен, 

четириколонен подемник и за канал.
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Върху колелото поставяте само захватите и практич-

ните и здрави измервателни табла. За всичко друго се 

грижат модерните стерео камери. Поставяте 

главите и готово! 

След инициализирането на главите и фокусирането на 

таблата , Easy 3D е готов за работа. Главите дори 

могат да се движат, без да се променят стойностите 

от измерването. 

Компенсацията на биенето на джантата е важна 

част от измерването, с която се компенсират 

възможни грешки при затягането на носачите и 

наличието на джанти със статичен дебаланс. Ако 

използвате универсалните захвати на Байсбарт, 

компенсацията се извършва, докато колата влиза в 

стенда; вибрациите на мотора не влияят върху 

резултата. Вече не е нужно техниците да бутат 

колата напред-назад. 

По време на компенсацията не е необходимо да слизате 

от автомобила или да го бутате. От влизането на 

автомобила в стенда до разпечатката на протокола 

ви делят само седем минути.

Софтуерът на  Easy 3D: 
• Дигитална обработка на изображението.

• Видът измерване може да бъде избран според 

нуждите: водено от програмата, бързо или по избор. 

• Прегледно изображение на стойностите с едър шрифт 

• Реглаж на надлъжния и страничния наклон при 

освободени колела 

• Реглаж на сходимостта при навит волан

• Протокол от измерването в два варианта по избор: 

табличен и графичен 

The Easy 3D Software:  
• Digital image processing.

• Measurement can be freely selected according to your 

 needs: program-assisted, quick or user-defined.

• Clear, large depiction of the measured values

• Castor angle and camber settings in lifted state

• Tracking adjustment with turned wheel

• Measurement protocols available in two variants: table 

 and graphical form.

Wheel Alignment

Fahrwerkvermessung

Протокол

Print out

Визуално водене

Visual guidance

Прегледни стойности

Clear depiction of values

Ясни инструкции

Evident instructions



Аксесоари *  
Accessories *

Аксесоари Байсбарт  
Beissbarth accessories

Серийно оборудване

Комплектът (169070001) съдържа:

1 количка, 2 измерителни глави, 1 PC Windows XP,

принтер, програмен софтуер и контролни данни, 

монитор (17”), 1 GB Power Hub, измервателна кутия, 

превключвател, 1 фиксатор за волан, 1 фиксатор за 

спирачен педал, 4 измервателни табла стандарт 

 

Standard equipment

Easy 3D included in scope of delivery (169070001):

1 cabinet, 2 sensors, 1 PC Windows XP, Printer, program 

software and target data, Monitor (17”), 1 GB power hub,  

measurement box, Switch, 1 Brake lock, 1 Steering wheel 

clamp, 4 standard measuring boards

Подемник над пода::

O Въртящ се тип

 (1690701020)

 

 

 

Above-ground:  

O pivot type  

   ( 1690701020)

Вкопан подемник: 

O Тип кука

 (1690701018)

 

 

 

Below-ground:  

O hook type  

    ( 1690701018)

Кабели за:

O Канал (1690701028)

O Четириколонен подемник (1690701029)

O Ножичен подемник (1690701030) 

 

Cable kits for:

O Above-ground free  (1690701028)

O Four-post platforms  (1690701029)

O Scissor lifts  (1690701030)* При прикрепване на главите към подемника е необходимо разрешението на производителя. 

* For lift �xation the approval of the lift manufacturer is mandatory.



Easy 3D: допълнителни аксесоари  
Easy 3D: optional accessories

В зависимост от оборудването 

на Вашия сервиз имате нужда от:

Depending on workshop equipment 
you need:

Въртящи се плочи:
O механични въртящи се плочи 
 от алуминий 2x 1690501001
O Експандери 4x 1690702082

Turntables:

O Mechanical aluminium turntables

    2x 1690501001

O Expanders  4x 1690702082            

Плъзгащи плочи заден мост „дълги”
2x 1690401004

Sliding plates long  2x 1690401004

Рампи за качване на подемник 
(2 броя комплект)
1690401008

Short ramp set for sliding plates for above 

ground (a set of 2 pieces)

1690401008

Защитно стъпало: за поставяне в отвора 
на подемника над главите
(комплект 2 броя) 1690701045

Step: for placing in the platform adaptation, 

to cover and protect the sensors

(a set with 2 pieces)  1690701045

Рампа: комплект за равни платформи 
за две въртящи се плочи

Ramp: Parts set for use on level rails for  

two turntables  1690701044  

Скоби за захвати и табла:  
    O Количка 1690701040
    O Стенна конзола 1690701041

Brackets for wheel clamps, plates:

    O Accessory trolley  1690701040

    O Wall bracket  1690701041

Табла LWB (за разстояние между колелата над 340 cm
2 бр. заден мост) 1690701012

Plates LWB (for wheelbases over 340 cm, 

2 pieces, rear)  1690701012

Клавиатура „Slimline“ немски (1690323017)
Клавиатура „Slimline“ английски (1690323018)
Над 20 езика по заявка

Keyboard „Slimline“ German  (1690323017)

Keyboard „Slimline“ English  (1690323018)

More than 20 other languages on request

Инфрачервено дистанционно управление 
(Комплект с приемо-предавател) 
1690502001

Infrared remote control (Set with  

transmitter and receiver) 1690502001

Захвати

Wheel clamps

Универсални захвати
Universal clamps  
(4x 1690311001)

Супербързи триточкови 
захвати
Multi-quick clamps

(4x 1690401001)

Бързи триточкови захвати
Quick clamps  
(4x 1690301001)
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Регионален дистрибутор:

Local distributor :

Байсбарт ГмбХ 

Предприятие от Група Бош 

A Bosch Group Company 

Ханауер Щрасе 101 

80993 Мюнхен (Бавария) 

Германия 

Tel. +49-89-149 01-0 

Fax +49-89-149 01-285/-240 

www.beissbarth.com 

sales@beissbarth.com 

Вашият партньор в България:

Роберт Бош ЕООД

1407 София

Бул. Черни връх 51-Б,

FPI Бизнес център

Тел. 02/960 10 58 

Технически данни

Работна площадка 
Стендът работи и на подемник, и на канал.

Ширина 
ок. 600 mm странично от автомобила

Размери и тегло  
Шкаф с измерителни глави:
(ВxДxШ) 1520 x 1180 x 770 mm, тегло 110 kg
Шкаф без измерителни глави:
(ВxДxШ) 1.520 x 880 x 770 mm
Измерителни глави:
(ВxДxШ) 150 x 370 x 650 mm, тегло ~ 9,3 kg

Ел. захранване:: 
Входящо напрежение: 100 до 240 V AC (10A)
Входяща честота: 50 bis 60 Hz
Мощност: 0,5 kW

Обхват на измерване - МПС 
Леки автомобили и бусове до  3,5 t; Отстояние на колелата 
от 180 cm до 340 cm със стандартни табла за задния мост, 
до 430 cm с по-големи табла на задния мост

Измервани параметри: 
Сходимост единично колело, обща сходимост, страничен 
наклон, ъгъл на геометричната ос, изместване на оста, 
ъгъл на изместване на колелото спрямо другото, надлъжен 
и страничен наклон на шенкелния болт. Реглаж на страничния 
и надлъжния наклон при освободени колела  

Компенсация на биенето на джантата 
В движение при влизане на автомобила в стенда

Technical Data  

Work place   
Can be used with wheel alignment platforms and pits

Width  
Approx. 600 mm per side in addition to outer rail dimensions  

Dimensions and weight  
Cabinet with sensors: 

(HxWxD) 1520 x 1180 x 770 mm, weight approx 110 kg

Cabinet without sensors:

(HxWxD) 1,520 x 880 x 770 mm

Measuring element:

(HxWxD) 150 x 370 x 650 mm, weight ~ 9.3 kg  

Power supply:  
Input voltage: 100 to 240 V AC (10A)

Input frequency: 50 to 60 Hz

Output: 0.5 KW  

Measurable vehicles  
Cars and light trucks up to 3.5 t; wheelbases from 180 cm to

340 cm with standard plates on the rear axle, up to 430 cm

with larger plates on the rear axle  

Measurement values:  
Individual toe, total toe, camber, geometrical axis, axle offset,

wheel setback, castor, KPI. Real-time camber and castor angle 

settings in lifted state even with reference system measured

section interrupted; tracking adjustment possible even with 

wheel turned

Runout compensation  
Rolling measurement, no longer necessary to jack-up the 
vehicle

 




