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Linie diagnostyczne

najlepsze dla inwestora
przyjazne dla diagnosty



CERTUS przedstawia: 
[R]Ewolucja w diagnostyce - Race Line EVO2

Tradycyjny świat linii diagnostycznych, wymyślonych przed laty na deskach europejskich inżynierów, dojrzał do zmian. 
To wyzwanie podjęła grupa polskich programistów i praktyków diagnostyki, która do niemieckiej mechaniki dodała świeżość 
pomysłów, doświadczenie kilkunastu lat pracy z polskimi stacjami kontroli oraz znajomość najnowszych technologii. 
Uzyskane innowacyjne rozwiązania połączono z atrakcyjnym wzornictwem i tak powstała Race Line EVO2.
Poznaj jej nowe oblicze i sprawdź, czym Cię zaskoczy i zainspiruje…
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Przekładnie planetarne w uniwersalnym
 urządzeniu rolkowym zwiększają trwałość

układu przeniesienia napędu.
Dzięki wysokiemu przełożeniu pozwalają

na pomiar znacznie wyższych
sił hamujących, niż w urządzeniach

z tradycyjną przekładnią zębatą.

Połączenia CAN
Cyfrowa transmisja 

pozwala na łączenie danych
diagnostycznych wielu urządzeń

w spójny system, a ponadto
sprawia, że jest on odporny
na zakłócenia zewnętrzne.

Race Line EVO2 to prawdziwa, inteligentnie zarządzana linia. Zastosowanie cyfrowej transmisji CAN pozwala na łączenie 
danych diagnostycznych wielu urządzeń w spójny system, sterowany jednym procesorem, a ponadto sprawia, że jest on 
odporny na zakłócenia zewnętrzne. Oprócz klasycznych elementów linii diagnostycznej dotyczy to bardziej zaawansowanych 
konstrukcji przyrządów do ustawiania świateł, analizatorów spalin, dymomierzy, skanerów OBD, testerów elektroniki 
oraz innych urządzeń wyposażonych w nowoczesne sterowniki elektroniczne przystosowane do komunikacji w tym standardzie. 

Sterowanie pracą urządzeń odbywa się poprzez bezprzewodowy radiowy 
pilot zdalnego sterowania lub w pełni automatycznie bez ingerencji 

diagnosty. Wyboru rodzaju sterowania dokonuje sam obsługujący.

Bezprzewodowa komunikacja ZigBee® - służy do przesyłu danych 
z miernika nacisku i czujników ciśnienia – duża szybkość 
próbkowania skraca czas transmisji i zwiększa komfort pracy. 
ZigBee® jest to najnowszy system komunikacji bezprzewodowej 
zastosowany po raz pierwszy w tego typu urządzeniach. 
Charakteryzuje się małym poborem mocy, 
przepustowością do 256 kbps i zasięgiem 
pomiędzy węzłami  do 100 metrów.

Modułowa konstrukcja bloków funkcjonalnych 
pozwala na dowolną konfigurację linii 
uwzględniającą potrzeby użytkownika. 
Możliwe jest ustawienie urządzeń w dowolnej 
kolejności.

Linia Race Line EVO2 - nowoczesna i elastyczna
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Linia Race Line EVO2 - przyjazna dla diagnosty
Oprogramowanie linii Race Line EVO2 zostało zbudowane w taki sposób, aby wchodząc w dialog 
z diagnostą stało się inteligentnym narzędziem pozwalającym na szybkie i sprawne 
przeprowadzenie pomiarów oraz przedstawienie oceny stanu pojazdu.

Ekran „Badanie w toku” – to unikalne rozwiązanie wprowadzone z myślą o wygodzie diagnosty.
Podczas badania informuje o wykonanych dotychczas pomiarach na poszczególnych urządzeniach, 
podpowiadając, które dane zostały zarejestrowane i ocenione.

Ergonomiczne badanie bez przeszkód. Wzmocnienie testera amortyzatorów umożliwia 
przejazd samochodu ciężarowego bez konieczności zakładania ochronnych klap.

Wszystkie ułatwienia dla diagnosty, jakie oferuje Race Line EVO2 powodują, 
że np. samochód osobowy zostanie zbadany od wprowadzenia danych pojazdu 
do uzyskania wyników z ich oceną zgodnie z aktualnymi wymaganiami na SKP 
w cyklu zaledwie 10 kroków.

Program nie tylko mierzy, ale i ocenia. 
Diagnosta nie musi korzystać z zewnętrznych tabel przeliczeniowych  i wykonywać samodzielnie kalkulacji w oparciu o zmierzone wartości.

Intuicyjne oprogramowanie prowadzi diagnostę krok po kroku 
przez proces badania pojazdu.

Ocena wartości tłumienia 
lewego i prawego koła 
oraz różnicy tych wartości

Program samoczynnie oblicza WSH pojazdu 
oraz WSH obliczeniowe i porównuje otrzymane 
wyniki z wartościami granicznymi określonymi 
na podstawie rodzaju pojazdu i daty pierwszej rejestracji
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Pomoc w diagnozowaniu uciążliwych stuków i hałasów

Tester tłumienia zawieszeń może służyć jako wygodny przyrząd do diagnozy 
stuków w elementach zawieszenia i nadwozia pojazdów. Za pomocą pilota 
zdalnego sterowania można włączać na chwilę napęd urządzenia powodując 
drgania koła o częstotliwościach i amplitudzie zbliżonej do warunków 
występujących na drodze. Pozwala to na znajdywanie źródeł trudnych 
do diagnozowania stuków, skrzypień i niepożądanych dźwięków powstających 
w zawieszeniu i nadwoziu podczas jazdy. W bardziej zawansowanej opcji 
częstotliwość wymuszenia można zmieniać co 2 Hz

Bezpieczeństwo użytkownika i badanego samochodu

Linia ma zaprogramowane mechanizmy chroniące przed niezamierzonym 
uruchomieniem. W przypadku zbyt długiego postoju samochodu na urządzeniu 
linii badanie zostaje automatycznie przerwane. 
Zapobiega to np. wciągnięciu samochodu 
do kanału w razie przypadkowego włączenia 
rolek hamulcowych.Dzięki zastosowaniu 
falowników możliwe było osiągnięcie miękkiego 
startu rolek uniwersalnych, 
eliminującego szarpnięcia mogące prowadzić 
do przesunięcia pojazdu.

Ochrona urządzeń przed uszkodzeniem

Program ostrzega diagnostę o najistotniejszych błędach skutkujących 
uszkodzeniem urządzeń. Do takich należy wjazd zbyt ciężkim pojazdem 
na tester amortyzatorów w linii osobowej.

Otwartość na nowe wyzwania techniczne

Dzięki zastosowanym najnowszym rozwiązaniom technicznym (CAN, ZigBee) 
linia posiada możliwość łatwej rozbudowy o nowe opcje, 
jakie mogą być wprowadzane w Polsce wyprzedzając rozwiązania stosowane 
w innych państwach Unii Europejskiej. Unikalne na polskim rynku wykorzystanie 
falowników dla wprowadzenia dwóch prędkości badania daje np. możliwość 
zmiany parametrów prędkości badania na urządzeniu rolkowym 
bez konieczności kosztownej wymiany silnika lub przekładni.

Gwarancja prawidłowego badania

Użytkownik zostanie ostrzeżony przed błędnymi operacjami mogącymi 
skutkować nieprawidłowym zbadaniem pojazdu. Otrzyma także informację, 
że nastąpił wjazd na urządzenie (np. tester hamulców) i jego aktywacja 
bez rozpoczęcia procedury badania.

Trwałość

Zastosowanie w uniwersalnym urządzeniu rolkowym przekładni planetarnych 
skutkuje wysoką trwałością układu przeniesienia napędu. Jednocześnie 
ten rodzaj przekładni pozwala - przy takiej samej mocy silników - na pomiar 
większych sił hamujących w porównaniu do innych urządzeń tego typu. 
Sterowanie urządzenia za pomocą falowników daje korzystną charakterystykę 
narastania obciążenia układu napędowego, co wpływa na zwiększenie 
jego trwałości mechanicznej. Ocynkowanie części podłogowych zwiększa 
odporność na korozję i wydłuża okres eksploatacji urządzenia.

Energooszczędność

Zaawansowany system sterowania za pomocą falowników pozwala na 
dopasowanie poboru prądu do obciążenia urządzenia siłami hamującymi 
badanego pojazdu. Skutkuje to mniejszym zużyciem energii elektrycznej, 
szczególnie w przypadku motocykli i samochodów osobowych. 
Pozwala również na zastosowanie przyłącza o relatywnie niskich 
parametrach (32 A), które w przypadku innych urządzeń sterowanych 
tradycyjnie wystarczałoby jedynie dla linii osobowej.

Rozpoznawanie napędu 4x4

Szczególne znaczenie ma opcja rozpoznawania rodzaju napędu. 
Wymaga ona precyzyjnej analizy kierunku i dynamiki narastania sił w układzie 
hamulcowym pojazdu. Opcja ta istotnie zmniejsza ryzyko uszkodzenia pojazdu 
w trakcie badania.

Wspomaganie wyjazdu z rolek

Bolączką dla wielu stacji są kłopoty z wyjechaniem osi napędowych niektórych 
pojazdów, np. autobusów, ze stanowiska rolkowego po zakończeniu badania. 
Dzięki znacznemu przełożeniu przekładni planetarnej opór stawiany przez 
układ mechaniczny jest większy, niż w innych urządzeniach tego typu, 
co ułatwia wyjechanie ze stanowiska. W niektórych przypadkach przydatne 
jest zastosowanie opcji dodatkowej w postaci wspomaganego falownikami 
wyjazdu z zatrzymanych rolek. 

Linia Race Line EVO2 jest nie tylko przyjaznym partnerem w pracy diagnosty. Także inwestor, wybierając ją do swojego 
obiektu, uzyskuje szereg wartości, potwierdzających słuszność podjętej decyzji. Linie Race Line EVO2 zrealizują potrzeby 
zarówno stacji diagnostycznej, jak i warsztatu oraz ASO, dla których możliwe jest specjalne dostosowanie oprogramowania, 
zestawu opcji dodatkowych i kolorystyki urządzeń zgodnie z wymogami poszczególnych marek.

Linia Race Line EVO2 - wartości dla inwestora

Badanie 4x4

Wyposażenie urządzenia w opcję badania 4x4 pozwala na prawidłowe 
zbadanie sił hamujących w większości obecnie produkowanych pojazdów tego typu. 



Pomoc w diagnozowaniu uciążliwych stuków i hałasów

Tester tłumienia zawieszeń może służyć jako wygodny przyrząd do diagnozy 
stuków w elementach zawieszenia i nadwozia pojazdów. Za pomocą pilota 
zdalnego sterowania można włączać na chwilę napęd urządzenia powodując 
drgania koła o częstotliwościach i amplitudzie zbliżonej do warunków 
występujących na drodze. Pozwala to na znajdywanie źródeł trudnych 
do diagnozowania stuków, skrzypień i niepożądanych dźwięków powstających 
w zawieszeniu i nadwoziu podczas jazdy. W bardziej zawansowanej opcji 
częstotliwość wymuszenia można zmieniać co 2 Hz

Bezpieczeństwo użytkownika i badanego samochodu

Linia ma zaprogramowane mechanizmy chroniące przed niezamierzonym 
uruchomieniem. W przypadku zbyt długiego postoju samochodu na urządzeniu 
linii badanie zostaje automatycznie przerwane. 
Zapobiega to np. wciągnięciu samochodu 
do kanału w razie przypadkowego włączenia 
rolek hamulcowych.Dzięki zastosowaniu 
falowników możliwe było osiągnięcie miękkiego 
startu rolek uniwersalnych, 
eliminującego szarpnięcia mogące prowadzić 
do przesunięcia pojazdu.

Ochrona urządzeń przed uszkodzeniem

Program ostrzega diagnostę o najistotniejszych błędach skutkujących 
uszkodzeniem urządzeń. Do takich należy wjazd zbyt ciężkim pojazdem 
na tester amortyzatorów w linii osobowej.

Otwartość na nowe wyzwania techniczne

Dzięki zastosowanym najnowszym rozwiązaniom technicznym (CAN, ZigBee) 
linia posiada możliwość łatwej rozbudowy o nowe opcje, 
jakie mogą być wprowadzane w Polsce wyprzedzając rozwiązania stosowane 
w innych państwach Unii Europejskiej. Unikalne na polskim rynku wykorzystanie 
falowników dla wprowadzenia dwóch prędkości badania daje np. możliwość 
zmiany parametrów prędkości badania na urządzeniu rolkowym 
bez konieczności kosztownej wymiany silnika lub przekładni.

Gwarancja prawidłowego badania

Użytkownik zostanie ostrzeżony przed błędnymi operacjami mogącymi 
skutkować nieprawidłowym zbadaniem pojazdu. Otrzyma także informację, 
że nastąpił wjazd na urządzenie (np. tester hamulców) i jego aktywacja 
bez rozpoczęcia procedury badania.

Trwałość

Zastosowanie w uniwersalnym urządzeniu rolkowym przekładni planetarnych 
skutkuje wysoką trwałością układu przeniesienia napędu. Jednocześnie 
ten rodzaj przekładni pozwala - przy takiej samej mocy silników - na pomiar 
większych sił hamujących w porównaniu do innych urządzeń tego typu. 
Sterowanie urządzenia za pomocą falowników daje korzystną charakterystykę 
narastania obciążenia układu napędowego, co wpływa na zwiększenie 
jego trwałości mechanicznej. Ocynkowanie części podłogowych zwiększa 
odporność na korozję i wydłuża okres eksploatacji urządzenia.

Energooszczędność

Zaawansowany system sterowania za pomocą falowników pozwala na 
dopasowanie poboru prądu do obciążenia urządzenia siłami hamującymi 
badanego pojazdu. Skutkuje to mniejszym zużyciem energii elektrycznej, 
szczególnie w przypadku motocykli i samochodów osobowych. 
Pozwala również na zastosowanie przyłącza o relatywnie niskich 
parametrach (32 A), które w przypadku innych urządzeń sterowanych 
tradycyjnie wystarczałoby jedynie dla linii osobowej.

Rozpoznawanie napędu 4x4

Szczególne znaczenie ma opcja rozpoznawania rodzaju napędu. 
Wymaga ona precyzyjnej analizy kierunku i dynamiki narastania sił w układzie 
hamulcowym pojazdu. Opcja ta istotnie zmniejsza ryzyko uszkodzenia pojazdu 
w trakcie badania.

Wspomaganie wyjazdu z rolek

Bolączką dla wielu stacji są kłopoty z wyjechaniem osi napędowych niektórych 
pojazdów, np. autobusów, ze stanowiska rolkowego po zakończeniu badania. 
Dzięki znacznemu przełożeniu przekładni planetarnej opór stawiany przez 
układ mechaniczny jest większy, niż w innych urządzeniach tego typu, 
co ułatwia wyjechanie ze stanowiska. W niektórych przypadkach przydatne 
jest zastosowanie opcji dodatkowej w postaci wspomaganego falownikami 
wyjazdu z zatrzymanych rolek. 

Linia Race Line EVO2 jest nie tylko przyjaznym partnerem w pracy diagnosty. Także inwestor, wybierając ją do swojego 
obiektu, uzyskuje szereg wartości, potwierdzających słuszność podjętej decyzji. Linie Race Line EVO2 zrealizują potrzeby 
zarówno stacji diagnostycznej, jak i warsztatu oraz ASO, dla których możliwe jest specjalne dostosowanie oprogramowania, 
zestawu opcji dodatkowych i kolorystyki urządzeń zgodnie z wymogami poszczególnych marek.

Linia Race Line EVO2 - wartości dla inwestora

Badanie 4x4

Wyposażenie urządzenia w opcję badania 4x4 pozwala na prawidłowe 
zbadanie sił hamujących w większości obecnie produkowanych pojazdów tego typu. 



Linia Race Line EVO2 
– dla stacji, o których nie zapominają klienci

Wszystkie stacje wykonują te same 
czynności. Ale nie wszystkie stacje 
są takie same. Te, na których pracuje                            
linia Race Line EVO2, mogą, dzięki 
konsekwentnemu wykorzystaniu        
oryginalnej stylistyki urządzeń,                    
stać się bardziej przyjaznym miejscem, 
wzbudzającym u klientów pozytywne 
skojarzenia i zachęcającym ich do 
cyklicznych odwiedzin. 
Zobacz, jak design linii diagnostycznej 
staje się punktem wyjścia do budowy 
spójnej koncepcji estetycznej obiektu, 
wyróżniającej Twoją stację od innych…

Zaczynamy od szafy sterującej serii CERTUS Design, zaprojektowanej
przez polskich designerów, których praca została doceniona prestiżową, 
srebrną statuetką Superstar Poland 2010, przyznawaną dla profesjonalistów 
branży POSM (nośniki reklamy).

Na ekranie w pulpicie, podobnie jak na ekranie 
powtarzającym (opcja), pokazuje się w rozdzielczości 
Full HD atrakcyjny graficznie program badania pojazdów. 
Czytelne i spójne kolorystycznie ekrany, prezentują 
kolejne etapy diagnozy w  stylistyce nawiązującej 
do designu deski rozdzielczej luksusowego samochodu.

Czerwień rolek hamulcowych i płyt, szarość dodatkowych 
elementów oraz srebro ocynku i ryflowanych powierzchni 
współgra kolorystycznie z pulpitem sterującym i ekranami, 
tworząc razem spójną całość.

Konsekwentne dobranie pasujących kolorystycznie 
do urządzeń płytek ściennych i podłogowych 
oraz dodanie ożywiających czerwonych akcentów 
sprawi, że pomieszczenie stacji zyska na urodzie 
i z pewnością korzystnie wyróżni się w oczach 
coraz bardziej wrażliwych na estetykę klientów.

Dla stacji, które chcą osiągnąć pełną oryginalność, mamy 
specjalną propozycję: CERTUS DIAGNOSTIC. 
Jest to partnerska sieć stacji kontroli, skupiająca obiekty 
projektowane ze szczególną starannością o bryłę budynku 
oraz detale wykończenia wnętrza. Specjalne wykonanie uzyskują 
w nich miejsca przeznaczone na kontakt z klientem. Członkowie 
sieci uzyskują także wsparcie w aktywnym marketingu 
nakierowanym na stały kontakt z rynkiem 
i utrzymywanie lojalności klientów.
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Mobilny, stalowy lakierowany proszkowo z panelami 
ABS, wysuwana na prowadnicach i zamykana 
szuflada, wysuwana podstawa monitora 

Pulpit Certus Design

Elektroniczne, w opcji falownik 1 szt. (CSA) 
lub 2 szt. (linia uniwersalna)

Sterowanie silników

Zestaw komputerowy, przygotowanie 
do transmisji danych do sieci zewnętrznej

Przetwarzanie wyników

22 cale / 35-100 cali Full HD
Monitor główny

 / monitory powtarzające

Full HDRozdzielczość grafiki ekranowej

Sieć CANPołączenie sieciowe 
z modułami pomiarowymi

Pilot, czujnik nacisku, czujnik ciśnienia 
(linia uniwersalna), ew. inne przystosowane 
urządzenia – przemysłowa technologia ZigBee®, 
komunikacja radiowa

Łączność bezprzewodowa

Pulpit sterowniczy Certus Design

Ocynkowana ogniowo z elementami 
lakierowanymi proszkowo

Samonośna skrzynia rolkowa 
(dla wersji jednoczęściowej)

4 t
Maksymalny nacisk osi 

podczas przejazdu

800 / 2200Zakres rozstawu kół (min. / max.)

205Średnica rolek

Dla rolek napawanych przyczepność 
na sucho / mokro

Rolki stalowe napawane lub
 pokryte trzywarstwowym tworzywem

35Średnica rolki środkowej 

mm

mm

0,9 /0,8

mm

Parametry techniczne linii diagnostycznej 
dla pojazdów o d.m.c. do 3,5t i motocykli

Urządzenie rolkowe CRB 3.5

400Rozstaw osi rolek

5 km/h

mm

2 x 3 kWPrędkość badania 
/ moc zainstalowanych silników

0 - 6Wskazania sił hamujących

3 x 400 / 50Napięcie zasilania

5 x 2,5 mm²Przyłącze / zabezpieczenie 
prądowe bezwładnościowe

 (szer. x dł. x wys.)  680 x 2320 x 240Wymiary skrzyni rolkowej 
(jednoczęściowej)

kN

V / Hz

20 A

440Masa własna kg

mm

Silniki pod rolkamiZestaw rolkowy dzielony, 
ocynkowany ogniowo

1045 x 1200 x 554 mm
Wymiary zestawu rolkowego

(dł. x szer. x wys.)

ok. 460Masa pojedynczego zestawu rolek

1000Długość bębnów rolkowych

CRB 13: 205, CRB 18: 268Średnica bębnów rolkowych

Stalowe napawane i lakierowane lub 
pokryte siatką i tworzywem, współczynnik 
przyczepności na sucho / mokro

Bębny rolkowe

kg

mm

mm

0,9 / 0,8

50 mmŚrednica rolki środkowej

Przekładnia planetarna o dużym
przełożeniu, przekładnia łańcuchowa
z regulacją naciągu

Układ przeniesienia napędu

2,5 oraz 5,0Prędkość badania

13 / 18Maksymalny nacisk osi 
do przejazdu

km/h

CRB 13 z silnikami 7,5 kW: 32
CRB 13 z silnikami 9 kW: 36
CRB 18 z silnikami 9 kW: 34

Maksymalna siła hamująca kN

t

Moc znamionowa silników 
napędowych rolek

3 x 400 / 50

7,5 lub 9

Napięcie zasilania

4 x 2,5 / 32Zasilanie / zabezpieczenie

Czujniki (belki) tensometryczneMetoda pomiaru sił hamowania

kW

V / Hz

mm² / A  

BOGE ze współczynnikami 
korekcji wagowej

Metoda pomiarowa

800 x 2320 x 280 mmWymiary zewnętrzne 
dł. x szer. x wys.

890 - 2200Rozstaw kół

4 / 13 (opcja)
Maksymalny nacisk 

osi podczas przejazdu

2Maksymalny nacisk 
osi podczas  pomiaru

16-18Częstotliwość wymuszenia

mm

t

t

Hz

Tester tłumienia zawieszeń / amortyzatorów CSA

100
Maksymalna 

amplituda płyty kontrolnej

2 x 1,2

mm

kWMoc silników

3 x 400 / 50Zasilanie

4 x 2,5 / 20Przyłącze / Zabezpieczenie

V / Hz

mm² / A

4 / 20Maksymalny nacisk na oś

2 / 10

t

tMaksymalny nacisk na płytę

100 / 100
Maksymalny przesuw płyty

w kierunku wzdłużnym / poprzecznym

hydraulicznyNapęd płyt

90 / 145Ciśnienie w układzie hydraulicznym

750 x 750 / 900 x 750Wymiary płyt

mm

bar

mm

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami
pojazdu CPD 4.0 / CPD 20

35Siłą tnąca na stronę

3 x 400 / 50

kN

V / HzNapięcie zasilania

20Zabezpieczenie A

15Pojemność zbiornika z olejem l

1,1 / 2,2Moc silnika
napędu pompy hydraulicznej kW

Z płytą rozprężającą lub 
jednoczęściowa, ocynkowana ogniowo

Płyta testera 

Bieżnie z elementami tocznymiŁożyskowanie

Potencjometr suwakowySystem pomiarowy

DC 12 Napięcie zasilania

(dł. x szer. x wys.) 1000 x 500 x 50Wymiary płyty pomiarowej CPS-4

(dł. x szer. x wys.) 250 x 500 x 50Wymiary płyty odprężającej CPS-4

V

mm

mm

Tester ustawienia kół / zbieżności CPS 4.0

Jednoczęściowa,
ocynkowana ogniowoPłyta testera

bieżnie z elementami tocznymiŁożyskowanie

Potencjometr suwakowySystem pomiarowy

DC 12 Napięcie zasilania

(dł. x szer. x wys.) 750 x 990 x 50Wymiary płyty pomiarowej CPS-15

V

mm

Tester ustawienia kół / zbieżności CPS 15

Linia Race Line EVO2 
– poznaj parametry techniczne   
LINIA OSOBOWA DO 3,5 TONY

LINIA UNIWERSALNA DO I POW. 3,5 TONY

16
60

 m
m

680 mm

625 mm

Urządzenie rolkowe CRB 13/18

Parametry techniczne uniwersalnej linii diagnostycznej 
dla pojazdów o d.m.c. do i powyżej 3,5t oraz motocykli
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Parametry techniczne uniwersalnej linii diagnostycznej 
dla pojazdów o d.m.c. do i powyżej 3,5t oraz motocykli



 
– jaka jest nowa linia diagnostyczna 

Przedstawiliśmy różne oblicza nowej linii. 
Poznaliśmy jej innowacyjność, funkcjonalność i atrakcyjność wizualną. 
Zobaczyliśmy, jakie wartości oferuje diagnoście, inwestorowi i klientowi końcowemu.
Linia Race Line EVO2 jest dziełem pasjonatów, 
szukających doskonałych rozwiązań i pragnących tchnąć w materię myśl, polot i ducha.
Nasz produkt, stworzony dla przyszłości, będzie dalej się rozwijał,
 korzystając z wiedzy, pomysłów i uwag jego użytkowników. 
Zapraszamy Cię do ich grona.

A zatem

Race Line EVO2?
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ul. Pszczyńska 306

44 -100 Gliwice
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Linie diagnostyczne

najlepsze dla inwestora
przyjazne dla diagnosty


