
Mönsterdjupsmätning på en ny nivå

Handhållen
scanner



Eliminera fel
med TreadReaderTM

Mät 300 000
punkter på 6 sekunder

Mer än bara 
personbilar

TreadReaderTM HandHeld är en lätt och kompakt utrustning 
som ger en högre kvalitet på de däck du mäter, genom att 
fel och osäkerhetsfaktorer tas bort från ekvationen. Genom 
att helt enkelt föra utrustningen tvärsöver mönsterytan får 
man noggrann information om däckets skick. Skriv ut en 
rapport och tydliggör informationen för kunden.
TreadReaderTM HandHeld är en användarvänlig scanner 
som lämpar sig för alla typer av däckkontroller i verkstäder, 
på servicecenter, på testbanor och i fordonsdepåer. Den 
kan användas vid mobil däckmontering och vid flygande 
besiktningar. TreadReaderTM kan hantera stora volymer 
fordonsbesiktningar, och kan användas i såväl öppna 
miljöer som i mer avgränsade verkstadsmiljöer.

Vid avläsning av däcket aktiveras upp till 300 000 
mätpunkter, vilka används för att beräkna mönsterdjupet 
med en noggrannhet på <0,2mm eller 0,008”. 3D-modeller 
av däckmönstret och beräknat djup kan visas på en 
smartphone eller en surfplatta, och det genereras en PDF-
rapport med fordonsidentifikation, 3D-skanning av däcket 
med färgkodade mönsterdjupsvarningar och fellarm för 
varje axel-/däckposition. Skriv ut eller e-posta rapporten 
och stärk kundernas förtroende för er.

TreadReaderTM 3D-skanning av däcket

Sälj körsäkerhet
Däckets skick har stor påverkan på väggreppet och 
genom att optimera tiden för däckbyte kan TreadReaderTM 

maximera säkerheten och säkerställa att däcken 
överensstämmer med lagstadgade mönsterdjup eller 
riktlinjer för däckbyte. De detaljerade 3D-bilderna 
tillhandahåller så pass tydlig information att inga 
frågetecken kvarstår. TreadReaderTM kan hjälpa er att 
öka intäkterna genom en ökad medvetenhet kring säkra 
däckförhållanden, och genom att visa era kunder när det 
föreligger behov av däckbyte eller hjulinställning

Noggrann avläsning av mönsterdjupet på personbilar, 
minibussar, släpfordon och lätta nyttofordon.
TreadReaderTM kan känna av om däcken slits ojämnt, vilket 
är ett tecken på underliggande problem, exempelvis sliten 
fjädring. Den beräknade datan kan importeras till olika 
förvaltningssystem för fordonsparker och ger möjlighet 
att ta fram analyser av slitaget eller modellera däckets 
livslängd.



App och TreadManager:
Koppla upp, visa, dela och integrera

Prestera mera

Den användarvänliga TreadReaderTM-appen guidar dig 
genom avläsningsprocessen. Med ett par enkla steg 
kopplas scannern samman med din mobila enhet och du 

kan ställa in detaljer, verkställa avläsning och komma åt 
lagrad data. TreadReaderTM -appen kan laddas 
ner från de större appbutikerna.

TreadManagerTM, som är fullt integrerad med alla 
TreadReaderTM-produkter, är en molnbaserad 
plattform för däckhantering som tagits fram 
för att förbättra er tjänsteproduktivitet och öka 
försäljningen. Dessutom lagras avläsningen 
och information om bilen och däcken på ett 
professionellt sätt som ger underhållsansvariga 

möjlighet att visa rapporter om antal fordon som skannats 
och teknikernas arbeten, och ger dem dessutom möjlighet 
att sälja däck och hjulinställningar. Man kan enkelt dela 
rapporterna med kunden på en datorskärm eller surfplatta, 
vilket ger en ökad försäljning av tjänster som däckbyte/
däckservice. Gör en bedömning av däckens livslängd och 
bygg upp förtroende från kunden genom att hjälpa dem att 
fatta underbyggda beslut om däckbyte.

TreadReaderTM kan integreras med de ledande elektroniska 
lösningarna för fordonsdiagnostik, vilket ökar verkstadens 
effektivitet och lönsamhet. Det finns dessutom möjlighet 
att integrera ytterligare programvara.

• Identifiera däckslitaget (för lågt/för högt lufttryck eller 
felinställning);

• Lägg till bilder av däcket, kommentarer och information 
om bil och däck i rapporten;

• Avläsningshistoriken lagrar alla avläsningar i din mobila 
enhet, och du kan när som helst hämta och visa tidigare 
avläsningar.



Funktioner
och fördelar

Produktspecifikationer

Alltid uppkopplad. Till skillnad från andra produkter kräver den 
handhållna TreadReaderTM inte någon Wi-Fi-uppkoppling 
för avläsningen. Du kan enkelt koppla samman den med 
din mobila enhet, visa data och föra över informationen till 
TreadManagerTM när du har tillgång till Wi-Fi.

Smutsiga eller våta däck? Inga problem! Avläsningar med 
TreadReaderTM är extremt noggranna och påverkas inte av 
smuts eller vatten.

Gör en provscanning! Snabbläget ger möjlighet att scanna 
ett däck utan att behöva skriva in ett registreringsnummer. 
Visa kunden hur mätning av mönsterdjup och däckdiagnostik 
fungerar.

Anpassa efter dina behov. Ställ in den scannerkonfiguration 
som passar er bäst genom att ange plats, enheter för mätning 
av däckmönster (tum eller mm), körsträcka (engelska mil eller 
km) samt avläsningsordning/första däcket. LED-panelen 
informerar om scannerns status.

Noggrannhet genom kalibrering. Du kan snabbt och lätt 
kontrollera scannerns kalibrering - allt som krävs är ett par 
enkla steg och proceduren tar mindre än en minut.

Olika användare, olika behov. TreadManagerTM har stöd för 
användargrupper med olika profiler (gruppadministratör, 
verktadsadministratör, personal) med anpassade behörigheter, 
i syfte att förhindra att användare begår misstag vid hantering 
av datan.

• Mått (L x B x H): 180mmx90mmx70mm ≈ 7”x3,5”x2,8”
• Avläst yta: 50mmx23mm ≈ 2”x0,9”
• Maximalt mönsterdjup: 23mm ≈ 0,9”
• Mätnoggrannhet: < 0,2mm ≈ 0,008”
• Laserklass: Klass 2
• Driftstemperatur: 0°C till 50°C ≈ 32°F till 122°F
• Kommunikation: Wi-Fi och USB 3.1 Type C
• Skyddsklass: IP 64
• Strömförsörjning: 5V DC laddningsbart batteri via USB 
3.1 Type-C

TreadReaderTM är ett varumärke för Total Shop SolutionsTM som utgör en grupp varumärken från Snap-on®. Alla rättigheter förbehålls. Bilderna av produkten tjänar 

endast som belysande exempel och kan skilja sig från den faktiska produkten. Snap-on®  förbehåller sig rätten att ändra allt innehåll utan föregående meddelande. 


