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Cenník 2019 – CCD osobné geometrie „RAVAGLIOLI“ 
 

 

RAVTD1850WS 
 

 
 

 

Geometria s 8 snímačmi CCD  
Infra prenos medzi meracími hlavami 
Bluetooth prenos dát medzi senzormi a konzolou 
Riadené procesy a nastavenie softvéru s 3D animáciou 
Rýchla hádzavosť 
Prístroj obsahuje: 
konzolu s PC, 22'' TFT monitorom, klávesnicu, tlačiareň, automatickú 
nabíjačku batérie 
2 predné meracie hlavy – 2 zadné meracie hlavy 
2 páry STDA33EU 4-bodových kliem pre rámy 10“-24“ 
1 pár otočných platní S110A7 
Aretácia brzdového pedálu a držiaku volantu 

 
 

 
 
 

Cena bez DPH  
8 779,10 € 
 
Cena s DPH 
10 534,92 € 
 

RAVTD1780WS 
 

  

Geometria s 8 snímačmi CCD  
Infra prenos medzi meracími hlavami 
Bluetooth prenos dát medzi senzormi a konzolou 
Riadené procesy a nastavenie softvéru s 3D animáciou 
Rýchla hádzavosť 
Prístroj obsahuje: 
konzolu s PC, 19'' TFT monitorom, klávesnicu, tlačiareň, automatickú 
nabíjačku batérie 
2 predné meracie hlavy – 2 zadné meracie hlavy 
2 páry STDA33EU 4-bodových kliem pre rámy 10“-24“ 
1 pár otočných platní S110A7 
Aretácia brzdového pedálu a držiaku volantu 

 

 

 

 

 
Cena bez DPH  
8 216,45 € 
 
Cena s DPH 
9 859,74 € 

RAVTD1760WS 
 

 

Geometria so 6 snímačmi CCD  
Infra prenos medzi meracími hlavami 
Bluetooth prenos dát medzi senzormi a konzolou 
Riadené procesy a nastavenie softvéru s 3D animáciou 
Rýchla hádzavosť 
Prístroj obsahuje: 
konzolu s PC, 19'' TFT monitorom, klávesnicu, tlačiareň, automatickú 
nabíjačku batérie 
2 predné meracie hlavy – 2 zadné meracie hlavy 
2 páry STDA33EU 4-bodových kliem pre rámy 10“-24“ 
1 pár otočných platní S110A7 
Aretácia brzdového pedálu a držiaku volantu 

 

 

 

 

 
Cena bez DPH  
7 553,70 € 
 
Cena s DPH 
9 064,44 € 

RAVTD5080WS 
 

 

Geometria s 8 snímačmi CCD  
Infra prenos medzi meracími hlavami 
Bluetooth prenos dát medzi senzormi a konzolou 
Riadené procesy a nastavenie softvéru s 3D animáciou 
Rýchla hádzavosť 
Prístroj obsahuje: 
konzolu s PC, 19'' TFT monitorom, klávesnicu, tlačiareň, automatickú 
nabíjačku batérie 
2 predné meracie hlavy – 2 zadné meracie hlavy 
2 páry STDA33EU 4-bodových kliem pre rámy 10“-24“ 
1 pár otočných platní S110A7 
Aretácia brzdového pedálu a držiaku volantu 

 

 

 

 
Cena bez DPH  
6 890,- € 
 
Cena s DPH 
8 268,- € 

www.randj.sk 
 

 

 

 



 

Cenník 2019 – 3D osobné geometrie „RAVAGLIOLI“ 
 

RAVTD3000HPR 
 

 

 

Megapixelové objektívy 
3D pevné terčíky,kompenzácia zdviháka 
Bluetooth prenos dát medzi senzormi a konzolou 
Riadené procesy a nastavenie softvéru s 3D animáciou 
Klávesnica, diaľkové ovládanie a displej na meracích hlavách 
Uloženie polohy kolesa pri ''Hádzavosti'' a Rýchlej hádzavosti 
Zapojenie batérie 
Prístroj obsahuje: 
konzolu s PC, 22'' monitor, klávesnicu, tlačiareň, automatickú 
nabíjačku batérie 
1 pár kliem na zdvihák,2 senzory 
2 páry samocentrovacích 3-bodových kliem s terčíkmi (pre rámy od 
8'' do 24'') 
1 pár mechanických otočných platní STDA124, vrátane medzerníkov 
Wifi modul 
Prístup pre pripojenie  STDA141 
2 roky otvorená aktualizácia databanky od prvej inštalácie 
Extra sada batérií STDA128 
Vodováha na 4 terčíkoch STDA149 
1 myš a podložka pod myš,ADAS softvér 
Aretácia brzdového pedálu a držiaku volantu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Cena bez DPH  
15 394,- € 
 
Cena s DPH 
18 472,80 € 
 

RAVTD3000HP.B 
 

 

Megapixelové objektívy 
3D stabilné terčíky 
Kompenzácia zdviháka 
Bluetooth prenos dát medzi senzormi a konzolou 
Riadené procesy a nastavenie softvéru s 3D animáciou 
Klávesnica, diaľkové ovládanie a displej na meracích hlavách 
Uloženie polohy kolesa pri ''Hádzavosti'' a Rýchlej hádzavosti 
Zapojenie batérie 
Prístroj obsahuje: 
konzolu s PC, 22'' TFT monitor, klávesnicu, tlačiareň, automatickú 
nabíjačku batérie 
1 pár kliem pre montáž zdviháka, 2 senzory 
2 páry 3-bodových kliem s terčíkmi (rámy 8'' do 24'')  
1 pár mechanických otočných platní STDA124 
Aretácia brzdového pedálu a držiaku volantu 

 

 

 

 

 

 

 
Cena bez DPH  
13 989,- € 
 
Cena s DPH 
16 786,80 € 

RAVTD3000SP 
 

 

Megapixelové objektívy,3D stabilné terčíky,Kompenzácia zdviháka 
Bluetooth prenos dát medzi senzormi a konzolou 
Riadené procesy a nastavenie softvéru s 3D animáciou 
Klávesnica, diaľkové ovládanie a displej na meracích hlavách 
Uloženie polohy kolesa pri ''Hádzavosti'' a Rýchlej hádzavosti 
Zapojenie batérie 
Prístroj obsahuje: 
konzolu s PC, 19'' TFT monitor, klávesnicu, tlačiareň, automatickú 
nabíjačku batérie 
1 pár kliem pre montáž zdviháka,2 senzory 
2 páry 4-bodových kliem s terčíkmi (rámy 10'' do 24'')  
1 pár mechanických otočných platní S110A7/P vrátane medzerníkov 
Aretácia brzdového pedálu a držiaku volantu 

 

 

 

 

 

 
Cena bez DPH  
13 334,- € 
 
Cena s DPH 
16 000,80 € 

RAVTD3000L 
 

 

Megapixelové objektívy, 3D stabilné terčíky,Kompenzácia zdviháka 
Bluetooth prenos dát medzi senzormi a konzolou 
Riadené procesy a nastavenie softvéru s 3D animáciou 
Klávesnica, diaľkové ovládanie a displej na meracích hlavách 
Uloženie polohy kolesa pri ''Hádzavosti'' a Rýchlej hádzavosti 
Zapojenie batérie 
Prístroj obsahuje: 
konzolu s PC, 19'' TFT monitor, klávesnicu, tlačiareň, automatickú 
nabíjačku batérie 
1 pár kliem pre montáž zdviháka,2 senzory 
2 páry 4-bodových kliem s terčíkmi (rámy 10'' do 24'')  
1 pár mechanických otočných platní S110A7/P vrátane medzerníkov 
Aretácia brzdového pedálu a držiaku volantu 

 

 

 

 

 
Cena bez DPH  
10 016,50 € 
 
Cena s DPH 
12 019,80 € 

www.randj.sk 


