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1   Introduktion 
 

1.1 Allmänt 
Gratulerar till köpet av Allvis mätsystem. 

Allvis systemet är ett elektroniskt mätsystem som i första hand 

mäter och kontrollerar fordonskarossers måttriktighet. 

Mätsystemet består i huvudsak av följande komponenter: 

 Elektronisk mätarm 

 Fastsättningsanordningar och mätspetsar 

 Tillgång till datablad från databas 

Denna instruktion innehåller beskrivning av utrustningen samt 

anvisningar för dess användning, handhavande och vård. 

Viktigt! 

Läs instruktionen noggrant för att väl lära känna det korrekta 

handhavandet av Allvis mätsystem och mätdata. 

Utrustningen är avsedd att användas i enlighet med gällande 

praxis och med iakttagande av lämpliga säkerhetsbeaktande. 

Foton och teckningar i instruktionen är enbart illustrativa och 

visar inte nödvändigtvis utrustningens utformning på 

marknaden vid en viss tidpunkt. 

VARNING! 

Förvara eller håll aldrig Allvis nära datorer, kreditkort eller 

andra magnetkänsliga föremål, då magneten i Allvis kan 

skada dessa. 
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1.2 Skötsel 

A. Allmänt 

Allvis mätsystem är ett precisionsinstrument och skall därför 

hanteras med aktsamhet för att mätresultaten ej skall 

äventyras. 

Det är av vikt att man följer nedanstående anvisningar samt 

allmänt vidtar åtgärder som skyddar utrustningen. 

B. Underhåll 

Rengör alltid den elektroniska mätarmen, mätrör, 

fästanordningar, mätspetsar etc. efter varje användning. Var 

extra noga med mätarmens glidande delar. 

OBS! Använd endast torr trasa utan något rengöringsmedel! 

Förvara alltid mätsystemets delar i förvaringslådan då de ej 

används.  

C. Kontroll 

Minst 1 gång/år, eller då misstanke föreligger att mätsystemet 

skadats, bör mätsystemet kontrolleras av er distributör. 

Denne förfogar över kontrollverktyg som tillhandahållits av JNE 

AB för att kunna utföra sådan kontroll. 

D. Skrotning 

Vid skrotning eller demontering av komponenter i 

mätsystemet skall plast, stål, aluminium och elektroniska 

komponenter separeras för återvinning. 
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1.3 Ansvar 

OBS 

Måttuppgifterna på Allvis datablad är mätvärden som samlats 

in genom mätning av bilar och karosser samt information som 

erhållits från biltillverkare. Metoderna som använts vid 

insamlandet av dessa mätvärden anses normalt som säkra. 

Måttangivelserna på databladen ska ses som riktvärden, 

eftersom måtten på fordonen av samma modell kan variera, 

detta beroende på tillverkningstoleranser eller tidigare 

reparationer, men även på av tillverkaren senare utförda 

design ändringar på fordonet.  

Allvis och JNE AB och andra direkt eller indirekt inblandade 

parter kan inte hållas ansvariga för skador eller förluster som 

uppkommit genom avsaknad eller brister i den information 

som finns på Allvis datablad, Avstämningslista eller 

komplement till Avstämningslista.  

Ej heller för avbrott i förbindelse med databaser etc. 

Ingen del av denna publikation eller Allvis datablad får kopieras 

i någon form, eller på annat sätt lagras i något system utan 

föregående tillstånd från JNE AB. Rätt till ändringar förbehålles. 
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1.4 Garanti 

VIKTIGT! 

Läs instruktionen noggrant för att väl lära känna det korrekta 

handhavander av Allvis mätsystem. 

Felaktigt handhavande kan resultera i personskador eller 

skador på utrustningen. 

Garanti erbjuds ett år från leveransdagen och avser materialfel 

samt förutsätter normal skötsel och vård. 

Garantin förutsätter att:  

 Handhavande samt skäligt och nödvändigt underhåll 

har skett i enlighet med vad som angivits i denna 

instruktionsmanual. 

 Utrustningen inte ändrats eller byggts om utan 

godkännande av JNE AB. 

 Allvis originaldelar används vid eventuell reparation.  

Foton och teckningar i instruktionen är enbart illustrativa och 

visar inte nödvändigtvis utrustningens utformning på 

marknaden vid en viss tidpunkt. 

Utrustningen är avsedd att användas i enlighet med gällande 

praxis och med iakttagande av lämpliga säkerhetsbeaktande. 

Vid reklamation vänd er till er distributör för utvärdering och 

kontroll. 
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2   Allvis Mätverktyg 

2.1 Allmän beskrivning 

Allvis mätverktyg 

Mätverktyget består av i huvudsak 4 stycken 

aluminiumprofiler, som var för sig lagras och rör sig i 

varandra. I bakre änden på mätverktyget finns ett fäste för 

nivårören A-F. 

Nivårören monteras på plats genom att de trycks i tills det 

förbestämda klickläget nås. På nivårörets kula fäster man 

magnetfästet, genom en snap-on funktion. 

I främre änden består mätverktyget av ett fäste för 

höjdmätrör, som i sig bär de olika mätadaptrarna. 

Här finns även en vrid och justerbar libell, vilken används för 

identifiering av bilens lutning och datumplan. 

Längst fram på mätverktyget återfinns manöverpanel och 

sifferdisplay. Härifrån görs de val av mät sätt som önskas 

genom tryck på manöver knapparna. 

Inuti främre fästet finns plats för större delen av den 

erforderliga elektroniken. Här finns även de två AA batterierna, 

vars förbruknings tid är på minimum 35 timmars kontinuerlig 

användning. 

Avståndet mellan mätverktygets båda fästen registreras av 

elektriska pulser som utvinns från ett roterande hjul, inuti 

mätverktyget. 

 

För mätverktygets funktion se 2.2–2.9 
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2.2 Displayens funktion 
På mätverktygets front finns 3 stycken knappar samt en 

sifferdisplay. I övre vänstra knappen återfinns en  

ON/OFF –funktion  samt även val av 2 stycken mätlägen, 

normalläge och symmetriläge. 

OBS! Vid start är det av största vikt att mätverktyget är 

absolut helt hopskjutet till sitt inre läge.  

Starta elektroniken genom ett kort tryck på knappen . 

Displayen ska nu tändas och visa 900, vilket avser 

mätverktygets start längd i mm (från centrum på chassifästet 

till centrum på mätspetsen). 

Viktigt 

Skulle mätverktyget av någon anledning tappa sitt läge och 

inte visa 900 mm i sitt inre läge, måste mätverktyget stängas 

av och startas igen enligt ovanstående procedur. 

Normalläge 

Detta är det läge mätverktyget automatiskt är i efter att den 

startats. Mätverktyget arbetar här i mätområdet  

900-2655 mm. Det här är också det mätområde som 

minimalt/maximalt kan användas tillsammans med ALLVIS 

databladsuppgifter. 

Jämförande mätning 

Utförs ett kort tryck på  knappen när mätarmens 

elektronik är påslagen, når vi det läge som används i första 

hand jämförande mätning.  

Sifferdisplayen kommer nu att visa värdet 0. Härifrån räknar nu 

mätverktyget + eller – beroende på mätpunkternas placering 

vid jämförelse. 

För att nolla displayen på ännu en ny mätpunkt utförs återigen 

ett kort tryck (<1 sek). 

För att åter komma till normalläge, alltså mätområde 900-

2655mm, utförs ett tryck på  knappen i 2 sekunder. 
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KORTA MÅTT 400-2150 

Med mätröret för korta mått kan mätning ske ner till 400 mm.  

 Gänga i mätröret och passande mäthylsa/spets. 

 Montera passande mätrör och mäthylsa/spets. 

 Justera displayen med att trycka på  tills korta 

mått är angivna. (Se display funktioner.) 

 Längd och kryss/diagonal mätning kan nu utföras 

enkelt och med hög mät noggrannhet. 

Med denna knapp låser du ett mätvärde på displayen tills 

knappen återigen trycks in. 

Genom ett kort trycka på denna knapp, nås ett mätläge som 

gör det möjligt att triangulera längdkoordinater med hjälp av 

generella datablad på marknaden, se 5.1 Mätning utan ALLVIS 

datablad. 

Genom att hålla denna knapp intryckt i minst 3 sekunder, nås 

ett läge där elektroniken själv justerar ljusstyrkan. Håll 

knappen intryckt tills önskad ljusstyrka uppnås på 

sifferdisplayen. 

Anmärkning: Mer ljusstyrka = kortare livslängd på batterierna. 

Efter justeringen återgår elektroniken till sitt tidigare 

mätområde. 

Sparfunktion 

Displayen släcker sig själv efter 60 sekunder men tänds igen 

efter minsta rörelse i mätverktyget. 

Avstängningsfunktion 

Mätverktyget släcker displayen enligt ovan, samt stänger av all 

elektronik 90 minuter efter sista aktivitet eller rörelse. 

Mätverktyget kan även stängas av manuellt med  

knappen som då hålls intryckt i minst 3 sekunder. 
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Displayens funktioner 
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Meny 

 

  



 

 

 

  
12 

 
Allvis – Manual (SV 2013-02-18)  

2.3 Nivårör 

Nivårör 

6 stycken nivårör ingår i mätsatsen. Alla av olika längder, från A 

som är den kortaste upp till F som är den längsta. 

Sträva efter att använda ett kort rör för att få så säkra 

mätresultat som möjligt, men tillräckligt långt så att 

mätverktyget kan manövreras fritt under fordonet. 

2.4 Magnetfäste 

Magnetfäste 

Fästet är framtaget för att passa de flesta förekommande 

bilmärken på marknaden. 

Fästet används där ett runt eller ovalt hål <Ø35 mm valts som 

nollpunkt för den aktuella bilen/databladet. 

2.5 Höjdmätrör 

Höjdmätrör 

I satsen ingår 6 stycken höjdmätrör med tryckta skalor i 

längderna är 160-900 mm. 

Välj höjdmätrör som passar den mätpunkt som skall mätas, det 

vill säga ett långt rör för en hög mätpunkt och ett kort rör för 

en låg mätpunkt. 

Höjdmätröret monteras genom att det skjuts genom 

mätverktygets främre fäste med mätskalan riktad mot 

markeringen RELEASE. Låsningen sker sedan genom att 

höjdmätröret vrids medurs, så skalan hamnar framåt mot 

markeringen LOCK. 

2.6 Libell 

Vattenlibell 

På mätverktygets främre fäste finns en justerbar libell. Denna 

vrids mellan två lägen, ett justerbart läge och ett låst läge. I 

justerläget kan ratten och libellen justeras till våg. (Luftbubblan 

skall då befinna sig i centrum på libellen.) 

Tack vare att libellen är justerbar, och tillsammans med de 

höjduppgifter som återfinns på databladet, är det möjligt att 

skapa ett datumplan för mätverktyget under karossen. 

Se 4.3 Kalibrera höjdplan. Läs stycke VIKTIGT! 
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2.7 Mäthylsor 

Mäthylsor 

I mätsatsen ingår följande: 

 3 stycken mätspetsar: Ø25, Ø35 och Ø60 mm 

 16 stycken hylsor i storlekar från 8-28 mm 

 1 stycken 90° hållare 

På databladen framgår vilken hylsa/spets som skall användas 

för varje specifik mätpunkt. 

Spetsarna monteras i änden på höjdmätrören genom att de 

trycks i. 

2.8 Korta mått 

Hållare för korta mått 

På mätarmen finns det en slide för spetshållaren för korta 

mått. 

Sätt fast hållaren och välj en passande mäthylsa/spets. 

Mätning kan nu göras från 400 – 2150mm. 

Mätvärdet kan också ändras från normal position (900-2650) 

till 400-2150mm på displayen. 

2.9 Byte av batteri 
Allvis mätverktyg får endast drivas med 2 stycken batterier av 

modell AA på vardera 1,5 volt.                                

En indikering på att batterierna börjar bli svaga är när 

displayen ger ett för svagt ljus på siffrorna. Batterierna ska då 

bytas mot två stycken nya. 

(De kasserade batterierna ska destrueras enligt gällande 

normer i landet/orten där de har förbrukats.) 

Batterierna byts genom att först avlägsna batteriluckan för 

hand eller med hjälp av en liten skruvmejsel som kan stickas in 

i låsläget för batteriluckan. Batterierna monteras sedan enligt 

bilden i respektive batterifack. 

OBS! Monteras batterierna med annat voltantal än föreskrivet 

(1,5 volt) kommer mätverktyget ej att fungera tillfredsställande 

och/eller att skadas. 
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2.10 Teknisk specifikation 

Mätområden 

Nedan följer specificering av olika mätområden för Allvis 

mätverktyg: 

 Mätområde för längd (sträcka A) 900-2655 mm 

 Mätområde för höjd (sträcka B) 20-900 mm 

 Mätområde för korta (sträcka C) 400-2150 mm 

 

Justera libell 

Justeringsmöjligheter för libell (det vill säga bilens lutning 

framåt eller bakåt).  

Max 5° åt vardera håll. 

 

 

 

Libellens noggrannhet 

Libellens noggrannhet varierar beroende om mätarmen är i sitt 

kortaste eller längsta läge. 

I tabellen här intill kan avläsas hur mycket höjdläget för 

mäthuvudet ändras när luftbubblan inne i glasröret förflyttar 

sig en markering. 

Utdrag i mm Förändring av höjd i mm 

900 ca 0,5 

1800 ca 1,0 

2655 ca 1,5 

 

Nivårörens skillnader i höjd när värdet på nivårör A = 0 mm 

Nivårör: 

 A = 0 mm 

 B = 50 mm 

 C = 100 mm 

 D = 150 mm 

 E = 200 mm 

 F = 250 mm 
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3   Programvara 

3.1 Allmänt 
Måttuppgifterna på Allvis datablad är mätvärden som samlats 

in genom mätning av bilar och karosser samt information som 

erhållits från biltillverkare. Metoderna som använts vid 

insamlandet av dessa mätvärden anses normalt som säkra. 

Måttangivelserna på databladen ska ses som riktvärden, 

eftersom måtten på fordonen av samma modell kan variera, 

detta beroende på tillverkningstoleranser eller tidigare 

reparationer, men även på av tillverkaren senare utförda 

design ändringar på fordonet.  

Om ni konstaterar betydande avvikelser från databladet eller 

är osäkra gällande databladets riktighet jämfört med de 

faktiska mått ni mätt på bilen så:  

 Kontrollera först att rätt fabrikat och modell valts. 

 Kontrollera därefter att mätningen utförts mellan rätt 

mätpunkter, både vad gäller placeringen av 

mätarmens fäste, men även den punkt ni mäter till. 

 Kontrollera att rätt nivårörs fäste används. 

 Kontrollera att rätt höjdkalibrering har utförts och till 

rätt mätpunkt. 

 Om tveksamhet föreligger, kontakta er distributör. 
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4   Att mäta 

4.1 Allmänt 
Vid mätning med ALLVIS data och mätverktyg så är det under 

mätoperationen viktigt att ha en klar bild av fordonets skada. 

Det ger fördelen av att man tidigt kan upptäcka eventuella fel 

eller brister i mätvärdena på databladet eller om man av 

misstag valt fel montering, kalibrering eller mätpunkt. 

Det rekommenderas att alltid vara observant på de mätvärden 

som databladet eller mätverktyget visar och att vid minsta 

misstanke om felaktigheter kontrollera de utförda mät och 

kalibreringspunkterna. Det samma gäller naturligtvis valet av 

fordon i databasen och även mätverktygets funktion. 

Om osäkerhet uppstår, kontrollera ovanstående grundligt. Om 

misstanke om att felaktigheten kvarstår, kontakta er lokala 

ALLVIS distributör. I övrigt se punkt 3.1. 

4.2 Montering av magnetfästet 
Försäkra er om att det är rätt monteringspunkt som ni valt. 

Rengör därefter monteringspunkten och dess 

korresponderande monteringspunkt på motsvarande sida av 

fordonet. 

Pressa in det valda nivåröret i dess klick-in position i 

magnetfästet och prov-fäst det i den valda monteringspunkten. 

Försäkra er om att magnetfästet sitter stadigt och att inga 

glapp finnes. 

Tag därefter bort magnetfästet med nivåröret och montera det 

i bakkant på mätverktyget. 

Skjut in det i mätverktyget tills det att dess klick-in fäst position 

nås. 

Gå därefter vidare till 4.3 KALIBRERING HÖJDPLAN MED 

LIBELL. 
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4.3 Kalibrera höjdplan med libellen 
För att säkerställa mätnoggrannheten så är det viktigt att 

kalibreringen av höjdplanet med hjälp av libellen sker på ett 

korrekt sätt. Följ därför nedanstående beskrivning noga. 

1. Rengör den kalibreringspunkt som valts enligt 

databladet. 

 

2. Vrid libellen så att den justerbara mässingsratten pekar 

bakåt på mätverktyget och att libellen är i rak linje med 

mätverktyget. 

 

3. Kontrollera angivelsen gällande höjdangivelsen för 

kalibreringen på databladet. Tag därefter passande 

höjdmätrör samt hylsa och skjut in det i mätverktygets 

fäste. Vrid fast höjdmätröret på det angivna 

kalibrerings höjdmåttet. 

 

4. Ta mätverktyget under bilen och fäst magnetfästet i 

den valda fäst mätpunkten. 

 

5. Drag ut och justera mätverktyget så att 

mäthylsan/spetsen passar mot kalibreringspunkten. 

 

6. Justera därefter libellen med hjälp av justerratten så 

att libellens vattenblåsa kommer exakt i centrum, och 

mellan markeringarna på libellen. 

Viktigt 

 OM kalibreringspunkten är placerad BAKOM 

magnetfästet i relation till de mätpunkter som ska 

mätas/kontrolleras så MÅSTE libellen vridas 180 

grader = ett halvt varv, innan mätoperationerna 

påbörjas efter det att höjdkalibrering och justering av 

libellen har utförts. 

 OM kalibreringspunkten är placerad i SAMMA 

riktning som de mätpunkter som ska mätas 

kontrolleras i relation till magnetfästet ska libellen 

INTE vridas eller röras efter det att höjdkalibrering 

och justering av libellen har utförts. 

Om fordonet inte är placerat i våg från sida till sida så kan 

mätvärdena påverkas, i de flesta fall dock marginellt (se 4.6). 
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Var också under mätoperationerna uppmärksam på libellen så 

att den utförda kalibreringen inte ändras, eller störs genom att 

libellens justerratt ändras eller att libellen vrides. 

Kalibreringen av mätverktyget är nu klart och 

mätoperationerna kan påbörjas, läs vidare under 4.4 – 4.6. 
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4.4 Längdmätning 
 

Innan mätningen påbörjas så är det viktigt att säkerställa 

mätverktygets inställning. Det sker genom att mätverktyget 

skjuts ihop helt. Håll därefter in ON/0 knappen i minst 3 

sekunder så att displayen släcks. Tryck därefter, OBS 

fortfarande med mätverktyget fullt ihop skjutet, på ON/0 

knappen. Mätverktyget mäter därefter enligt sin för 

inställning och startar alltid på 900 mm. 

Om osäkerhet uppstår, under någon mätoperation, gällande 

mätverktygets funktionsriktighet så upprepa ovanstående 

procedur. 

1 .  Läs det, på databladet, angivna längdmåttet mellan 

magnetfästet och den mätpunkt som ska mätas. 

 

2 .  Läs det, på databladet, angivna höjdmåttet och välj 

passande höjdmätrör samt hylsa. 

 

3 .  Skjut i höjdmätröret med hylsa i mätverktyget och vrid 

fast det på i databladet angivet höjdmått. 

 

4 .  Montera magnetfästet i avsedd fästpunkt. Drag ut och 

justera mätverktyget så att den valda mätpunkten nås. 

 

(Med fördel kan man här använda möjlighet till att 

frysa mätvärdet). Speciellt om det är svårt att se 

displayen samtidigt som man mäter. Tryck snabbt på 

HOLD knappen och mätvärdet fryses. (För att återgå, 

tryck snabbt in HOLD knappen igen). 

 

5 .  Läs av mätverktygets display och jämför det längd 

mätvärde som anges i databladet.  

 

(Här kan man med fördel skriva in det uppmätta värdet 

i databladets tabell, för att på så vis skapa en före eller 

efter rapport). 

 

Upprepa samma procedur på motsvarande sida av fordonets 

korresponderande och valda längd mätpunkt. Observera här 

att fordonet kan ha olika mätvärden för höger respektive 

vänster sida, beroende på fordonets design. 
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4.5 Symmetrimätning (Kryssmätning) 
 

Innan mätningen påbörjas så är det viktigt att säkerställa 

mätverktygets inställning, se 4.4 Längdmätning.  

Att mäta fordonets symmetri med utgångspunkt från det 

skapade databladet skiljer sig inte nämnvärt från det tidigare 

avsnittet, 4.4 Längdmätning. 

I stort sätt är det samma procedur som ska utföras vid 

symmetri mätning. 

Det är av vikt att man under pågående symmetri mätning 

ALDRIG samtidigt mäter eller kontrollerar höjdavvikelser. 

Anledningen till det är att höjdmätvärdet kan påverkas av 

fordonets lutning i sidled. 

Det är dock viktigt att höjdmätröret är justerat till samma 

höjd som gäller vid längdmätningen. 

I övrigt gäller samma som för längdmätning. 

1 .  Läs det på databladet angivna symmetri-(kryss)måttet 

mellan magnetfästet och den mätpunkt som ska 

mätas. 

 

2 .  Läs det på databladet angivna höjdmåttet och välj 

passande höjdmätrör. 

 

3 .  Skjut i höjdmätröret med hylsa i mätverktyget och vrid 

fast det på i databladet angivet höjdmått. 

 

4 .  Montera magnetfästet i avsedd fästpunkt. Drag ut och 

justera mätverktyget så att den valda mätpunkten nås. 

 

(Med fördel kan man här använda möjligheten till att 

frysa mätvärdet, speciellt om det är svårt att se 

displayen samtidigt som man mäter. Tryck snabbt på 

HOLD knappen och mätvärdet fryses. För att återgå, 

tryck snabbt in HOLD knappen igen). 

 

5 .  Läs av mätverktygets display och jämför det symmetri 

(kryss) mätvärdet som anges i databladet. 

6 .  Här kan man med fördel skriva in det uppmätta värdet 

i databladets tabell, för att på så vis skapa en före eller 

efter rapport). 
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Upprepa samma procedur på motsvarande sida av fordonets 

korresponderande och valda Symmetri (kryss) mätpunkt. 

Observera här att fordonet kan ha olika mätvärden för höger 

respektive vänster sida, beroende på fordonets design. 
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4.5 Höjdmätning 
Vid höjdmätning så är det ett par saker som är viktiga att 

hålla i minnet. 

Att fordonet så långt det är möjligt är placerad i samma nivå 

sidledes. Om så inte är fallet kommer höjdmätningens 

noggrannhet påverkas negativt. Hur mycket 

mätnoggrannheten påverkas kan ni se i tabellen under 

avsnittet 4.6 FORDONETS PLACERING. 

Att höjdmätning aldrig sker samtidigt som symmetri (kryss) 

mätning utförs. Anledningen är att eventuell nivåskillnad på 

fordonet sidledes, påverkar mätnoggrannheten avsevärt ifall 

det sker under symmetri (kryss) mätningen. 

I övrigt gäller följande: 

1. Läs det, på databladet, angivna höjdmåttet. 

 

2. Välj passande höjdmätrör samt hylsa. 

 

3. Skjut i höjdmätröret med hylsa i mätverktyget och vrid 

fast det på i databladet angivet höjdmått. 

 

4. Montera magnetfästet i avsedd fästpunkt. Drag ut och 

justera mätverktyget så att den valda mätpunkten nås. 

OBS monteringspunkten för magnetfästet och 

mätpunkten där höjdmätningen ska utföras måste 

vara på samma sida om fordonets centrumlinje! 

 

5. Läs av vattenblåsans läge i libellen. Är den i centrum så 

är mätvärdet på fordonet korrekt. 

Om inte, justera höjdmätröret upp eller ner så att 

vattenblåsan läge centreras i libellen. 
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OBS: JUSTERA ALDRIG LIBELLENS JUSTERRATT! 

Läs därefter av höjdmätvärdet. Ett högre avläst värde än 

databladets värde = indikerar att mätpunkten är högre en det 

korrekta mätvärdet. Motsvarande om det avlästa värdet är 

lägre än databladets värde = indikerar att mätpunkten är 

lägre en det korrekta mätvärdet. 

 

(här kan man med fördel skriva in det uppmätta värdet i 

databladets tabell, för att på så vis skapa en före eller 

efter rapport).  

Upprepa samma procedur på motsvarande sida av 

fordonets korresponderande och valda höjd mätpunkt. 

Observera här att fordonet kan ha olika mätvärden för 

höger respektive vänster sida, beroende på fordonets 

design. 
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4.6 Fordonets placering 
Fordonets placering är i vissa fall avgörande för 

mätnoggrannheten med ALLVIS mätsystem. 

Framförallt är det fordonets lutning i sidled som är viktig, då 

den påverkar mätresultatet vid höjdmätning av fordonet. 

 

I nedanstående tabell redogörs för påverkan av 

mätnoggrannheten i millimeter och grader vid en viss lutning 

av fordonet i sidled. 

 

Den här bilden visar att fordonet är 1200mm bred, 

600mm på varje sida centrumlinjen, och står 5°grader 

snett går man ut till 600 på mm skalan och ner till 5 på 

gradskalan visar det att höjdskillnaden är 52 mm ifrån 

centrumlinjen + eller - beroende på vilken sida man 

mäter. Millimeter skalan visar höjd skillnaden varje 

100mm ifrån centrum beroende på hur många grader 

bilen lutar. Exemplet visar hur viktigt det är att fordonet 

står i nivå för att få ett korrekt mätresultat. Tabellen 

nedan visar hur mycket man måste lägga till eller ta bort 

för att få korrekt mätvärde. 

 

          +               Mitten av fordonet               - 

 

mm 900 800 700 600 500 400 300 200 100 C 100 200 300 400 500 600 700 800 900 

0,5° 8 7 6 5 4 3,5 3 2 1 0 -1 -2 -3 -3,5 -4 -5 -6 -7 -8 

1° 16 14 12 10 9 7 5 3 2 0 -2 -3 -5 -7 -9 -10 -12 -14 -16 

2° 31 27 24 21 17 14 10 7 3 0 -3 -7 -10 -14 -17 -21 -24 -27 -31 

3° 46 41 36 31 26 21 16 10 5 0 -5 -10 -16 -21 -26 -31 -36 -41 -46 

 

 

Tabellen visar hur mycket det skiljer för olika lutningar. 

Försök att alltid ställa fordonet plant! 

  

 

Bilens höjdskillnad i mm från centrumlinjen 
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5   Snabbguide 

5.1 Mätning utan datablad 
 Välj ett nivårör som gör det möjligt för mätverktyget att manövereras fritt under fordonet. 

 Säkerställ att nivåröret är riktigt monterat i mätverktygets ”click-in” läge. 

 Kontrollera att magnetpunkten är symmetrisk och oskadad. 

 Välj höjdmätrör och hylsa/spets efter mätpunkten som ska kontrolleras, och så mätverktyget 

är så näta i nivå med fordonet som möjligt, det underlättar justeringen av libellen. 

 Innan mätverktyget startas måste mätverktyget vara helt hopskjutet. 

 Vid höjdmätning med libellen är det viktigt att man manöverar mätverktyget genom att hålla 

i dess främre mäthuvud där displayen är placerad. Håll aldrig mätverktygets teleskoprör 

eller annan del av det, då det påverkar mätnoggrannheten på produkten. 

 Säkerställ att libellen är justerad i mätverktygets riktning samt med justerratten bakåt så den 

kan nås. 

 Jämför aldrig höjdvärden under symmetri eller kryssmätning. 

 För bästa resultat, se till att fordonet är placerat i nivå och inte lutar från sida till sida. 

 Vid mätning, håll alltid i mätverktygets mäthuvud, håll aldrig i någon annan del av 

mätverktyget då det kan påverka mätresultatet. 

 Läs alltid Allvis huvudmanual innan mätning påbörjas! 

Triangulering vid användning av mätuppgifter som anges i koordinater  

(gäller ej Allvis Data): 

Allvis mätverktyg är utrustat med möjlighet till triangulering av fordonets mätpunkter. Denna 

möjlighet är speciellt framtagen för mätoperationer då exempelvis fordonsfabrikanten eller annan 

producents generella mätuppgifter används vid kontrollmätning av fordonet. 

För dessa mätuppgifter (datablad) gäller generellt att de har angivit längdmåtten i en längdaxel, 

vanligtvis utanför fordonsidan. Samma sak gäller för breddmåtten som då anges i en axel framför 

eller bakom fordonet. 

Eftersom måttangivelserna anges i koordinat betyder det att de inte anger det faktiska måttet mellan 

punkt A och B, utan den ritningsmässiga koordinaten. Det är alltså med traditionella mätverktyg så 

som gauges etcetera, omöjligt att kontrollera ett givet mått från sådant datablad. 

Av den anledningen är Allvis mätverktyg utrustad med möjlighet att triangulera och automatiskt 

beräkna det koordinerade längdmåttet. 
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Så här går det till: 

1. Skjut ihop mätverktyget helt, tryck därefter på ON/0 knappen, displayen visar nu 900 mm. 

2. Tryck därefter på knappen med triangelsymbolen och drag ut mätverktyget tills displayen 

uppnår det angivna breddmått mellan punkt A och B på databladet, tryck därefter åter 

igen snabbt på knappen med triangelsymbolen. 

3. Mät med mätverktyget mellan punkt A och B. 

4. Den måttangivelse som displayen anger är det raka längdmåttet i koordinat mellan punkt 

A och B. 

5. För att gå ur trianguleringsläget, tryck på ON/0 knappen. 

Vid mätoperationer enligt ovan är det viktigt att säkerställa att mätverktyget vid mätningen är i 

plan/nivå med fordonet avseende höjden. 

Att frysa displayens mätvärde: 

Vid samtliga operationer med Allvis mätverktyg finns möjligheten att frysa displayens mätvärde. Det 

är exempelvis bra att tillgå om man vid mätningen har svårt att se eller läsa av displayen. 

 Tryck snabbt en gång på HOLD knappen och mätvärdet fryses. 

 För att gå ur det frysta läget och återgå till rörlig display, tryck snabbt en gång på HOLD 

knappen. 

Jämförande mätning +/- i millimeter: 

 Mät med mätverktyget mellan punkt A och B, tryck snabbt en gång på ON/0 knappen. 

 Flytta över mätverktyget till fordonets motsvarande sida och dess korresponderade 

mätpunkter. 

 Displayen visar nu i millimeter skillnaden jämfört med motsvarande sida, om den uppmätta 

längden är kortare än motsvarande sida visas ett minus (-) tecken före måttangivelsen. 

 För att återgå till längdmätning, tryck på ON/0 knappen i mer än 2 sekunder. 
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5.2 Snabbguide 
  

1) Montera nivårör 

A: Välj passande längd på nivårör. 

B: Fäst nivåröret i magnetfästet. 

C: Skjut i magnetfäste och nivårör 
i mätverktygets bakre del till 
klickläget. 

3) Starta mätsystemet 

A: Skjut ihop mätverktyget helt 
och tryck därefter på knappen 
On/0. Displayen ska då visa 900. 

 

2) Montera höjdmätrör 

A: Välj passande höjdmätrör och 
hylsa/spets. 

B: Montera och vrid fast 
höjdmätröret i verktygets främre 
del. 

4) Fäst magnetfästet 

A: Montera magnetfästet i en 
symmetrisk oskadad punkt under 
fordonet. 

 

7) Mätvärde 2 

A: Montera magnetfästet på 
motsvarande sida av fordonet. 

B: Mät mot denna sidas 
kontrollpunkt. 

C: Läs av displayen och jämför 
mätvärdena. 

 

5) Mätvärde 1 

A: Drag ut mätverktyget och 
passa in höjdmätröret och 
hylsan/spetsen till mätpunkten 
som ska kontrolleras. 

B: Läs av displayens 
måttangivelse. 

 

6) Justera libell 

A: Justera libellen med hjälp av 
dess justerratt så den centreras 
till mitten. 

 

9) Kryssmått 

A: Mät korsvis mellan 
magnetfästets 
monteringspunkter och 
kontrollpunkterna, jämför 
displayens måttangivelser för att 
konstatera eventuell avvikelse i 
fordonets symmetri.  

8) Kontrollera höjdskillnad 

A: Kontrollera libellens 
läge/centrering. 

B: Justera höjdmätröret så 
libellen centreras. 

C: Läs av skillnaden i höjd på 
mätrörets skala och jämför 
eventuell höjdavvikelse mellan de 
båda mätpunkterna.  
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6   Adaptrar 
Produktutveckling av ALLVIS mätsystem sker kontinuerligt. Det 

innefattar också framtagning av adaptrar av olika slag, såväl 

fäst- som mätadaptrar. 

Er lokala ALLVIS distributör kommer kontinuerligt att informera 

er om nyheter gällande produktnyheter. 

Om ni har något speciellt önskemål eller behov, kontakta er 

lokala ALLVIS distributör. 

6.1 Adaptrar 

AVA 111: 

Ett fäste speciellt framtaget för amerikansktillverkade 

ramfordon, där sidomontering krävs för att nå ramens 

mätpunkter. 

För närmare information, kontakta er lokala Allvis-distributör. 

6.2 Användning av AVA 111 
För att kunna välja en mätpunkt vilken är placerad på sidan av 

till exempel ramen på fordonet som en magnetfästespunkt, 

måste AVA 111 användas.  

6.3 Val av hylsa/adapter 
 

På databladet står vilken typ av adapter som ska användas. 

Fäst adaptern i chassifästet genom att med tummen hålla 

emot centrumdelen i fästet och pressa/vrid dit adaptern så att 

den sitter plant och stadigt.  

 

 

Montera sedan valt nivårör i klick-in läget samt försäkra dig om 

att den sitter fast. 

 

 

Utför ni kalibrering samt mätningar på samma sätt som 

beskrivits i instruktionen för Allvis under punkt 4 Att mäta.  
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7   Tekniska Noteringar 

7.1 Reservdelar och artikelnummer 
 

  

Pos Art. No. Name        Pos Art. No Name       

1:0 AVP1900 Mätarm  5:1 AVP1180 Höjdmätrör 845 

1:1 AVP1375 Front   5:2 AVP1190 Höjdmätrör 645 

1:2 AVP1281 Lager 2  5:3 AVP1200 Höjdmätrör 450 

1:3 AVP1291 Lager 3  5:4 AVP1210 Höjdmätrör 285 

1:4 AVP1301 Lager 4  5:5 AVP1220 Höjdmätrör 185 

1:5 AVP1361 Friktions kudde  5:6 AVP1230 Höjdmätrör 100 

1:6 AVP1380 Batteri lucka  6:1 AVP1110 Nivårör A 

 AVP1450 Batteri  6:2 AVP1120 Nivårör B 

1:7 AVP1320 Låsing för lager  6:3 AVP1130 Nivårör C 

1:8 AVP1320-2 Låsning för lager  6:4 AVP1140 Nivårör D 

1:9 EMK1404 Fäste  6:5 AVP1150 Nivårör E 

1:10 EMK1403 Hållare till fäste  6:6 AVP1160 Nivårör F 

2:1 AVP1410 Libell  7:1 AVP1470 Magnetfäste 90° 

3:1 AVP1480 Magnetfäste Ø35  7:2 AVP1485 Adapter 12 (till 90° magnetfäste) 

3:2 AVA222 Magnetfäste Ø60  7:3 AVP1490 Adapter 13 (till 90° magnetfäste) 

4:1 TB3100 Spetshållare 90°  7:4 AVP1500 Adapter 15 (till 90° magnetfäste) 

4:2 TB3000 Mätspets Ø25  7:5 AVP1510 Adapter 18 (till 90° magnetfäste) 

4:3 TB2900 Mätspets Ø35  7:6 AVP1521 Mätspets kort Ø35 

4:4 TB2800 Mätspets Ø60  7:7 AVP1540 Hylsa kort 10-26 (ange storlek vid order) 

4:5 TB1370 Hylsa ø8-28  (ange storlek vid order)   AL9000 Allvis förvarings väska 

4:6 TB2705 Adapter M201 6-18 (ange storlek vid order)   AVA111 Komplett truck-adapter-set 
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7.2 Förklaring av modellkoder 
 

2 Two Seater   Man Manual gearbox 

4 Four Seater  McP McPherson 

2+2 Two +Two Seater  MPV Multi  Purpose Vehicle 

2D Two  Door  MV Mini Van 

3D Three Door  MWB Middle wheelbase 

4D Four Door  NT Narrow track 

5D Five Door  O Open 

3HB Three Door Hatchback  P Petrol 

5HB Five Door Hatchback  PS Power steering 

2HT Two Door Hardtop  PU Pick Up 

4HT Four Door Hardtop  R Roadster 

4L 4-link Suspension  RC Regular Cab 

5L 5-link Suspension  RHD Right Hand Drive 

2WD Two Wheel Drive  RWD Rear Wheel Drive 

4WD Four Wheel Drive  S3 3 cylinder straight engine 

4WS  Four Wheel Steering  S4 4 cylinder straight engine 

Aut  Automatic gearbox  S5 5 cylinder straight engine 

AWD All Wheel Drive  S6 6 cylinder straight engine 

B4 4 cylinder Boxer engine  S Sedan 

B6 6 cylinder Boxer engine  Sh Short 

B Bus  ShB Short Bed 

C Coupe  Sp Sport 

CO Combi  SR Servo 

CP Compact  Std Standard 

CS Coil Springs  StdC Standard Cab 

CV Convertible/Cab  StdV Standard Van 

CVP Cab Plus  SUV Sport Utility Vehicle 

D Diesel  SW  Station Wagon 

E Extended  SWB Short wheelbase 

ExC Extended Cab  Ute Utility Vehicle 

ExV Extended Van  V Van 

EV Electric vehicle  V4 4 cylinder V-engine 

FWD Front Wheel Drive  V5 5 cylinder V-engine 

HB Hatchback  V6 6 cylinder V-engine 

HD Heavy duty  V8 8 cylinder V-engine 

HT Hardtop  V10 10 cylinder V-engine 

IRS   Independent Rear Suspension  V12 12 cylinder V-engine 

LB Liftback  W Wankel engine 

LC Light Commercial  WB Wheelbase 

LHD Left Hand Drive  WT Wide track 

Lo Long  XLWB Extra long wheelbase 

LoB Long Bed    

LS Leaf Springs    

LWB Long wheelbase    
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8   CE Deklaration 
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