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➢ Vibrasyon şikayetlerini ele alırken, statik ve 

dinamik balansın yanı sıra, lastik geometrisi 

(kaçıklık) ve road force (yolun uyguladığı kuvvet 

değişimi) ölçümleri yapabileceğiniz cihazlar 

oldukça faydalıdır.

➢ Bu cihazlardan biri olan ve araç üreticilerinin 

yoğunlukla terci ettiği Hunter GSP9700 

cihazında bu ölçümlerin nasıl yapıldığını bu 

rehberde anlatacağız.

Giriş
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➢ Lastiği balans cihazına yerleştirin.

➢ Sırt bölgesinde herhangi bir taş, yabancı cisim varsa temizleyin.

➢ Lastikte düzensiz aşınma, jantta herhangi bir eğrilik, çatlak, 

darbe izi olup olmadığını kontrol edin.

➢ Lastik merkezlenmesini sağlamak için “quick plate”’i kullanın.

1.Görsel İnceleme ve Tekerleğin Montajı
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➢ Tekerleği cihaza bağlayın.

➢ Sol taraftaki görselde bulunana jant 

işaretine basın.

➢ Ekrandaki talimatları takip edin ve jant ölçülerini

sisteme kaydedin.

➢ Ekranda görülen adımda jant ölçülerini 

tamamlamış olursunuz.

2.Jant Ebatlarının Girilmesi
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➢ X işaretli olan görüntüde 

sadece kurşun ağırlıklarına 

göre ölçüm yapılır.

➢ “Road Force” yazısında 

sadece yol kuvvetlerine göre 

ölçüm yapılır.

➢ “Road force with straight trak” 

kurşun ağırlıkları ile birlikte yol 

kuvvetine yönelik harmonik 

değerleri içeren ölçüm 

sonuçlarına ulaşabilirsiniz. 

➢ Vibrasyon şikayetlerinde en 

ideal ölçüm yöntemi budur.

3.Road Force Ölçümünün Seçilmesi

➢ Ekrandaki silindire basin ve ölçüm tipini belirleleyin.
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➢ Cihaz kapağını kapatın.

➢ Lastik hava basıncı uyarısını dikkate alın ve hava basıncı 

ok tuşuna basarak lastik hava basıncını ayarlayın.

Not: Araç üreticisinin önermiş olduğu lastik hava basıncı 

sürücü kapısının iç tarafında, yakıt deposunun kapağında 

veya araç kullanım kitapçığında bulunur.

➢ İstenen hava basıncı ayarlandıktan sonra lastik sembolü 

yeşile döner ve sesli uyarı verir. 

4.Hava Basıncının Ayarlanması
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➢ Smartweight özelliğini kapatınız.

Not: Ölçüme başlamadan önce Smartweight özelliğinin kapatılması ölçüm esnasında işimizi kolaylaştıracaktır. 

Bu özelliği kapatarak kurşun ağırlık tasarrufundan bağımsız olarak lastik ve tekerleğin ham üniformite 

değerlerine ulaşırız.

5.Smartweight Özelliğinin Kapatılması
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➢ Kapağı kapatıp bekleyiniz. 

Tekerlek dönmeye ve ölçümler alınmaya başlayacaktır. Tambur da devreye girerek lastiğe kuvvet uygular ve yol

kuvveti (road force) ölçülür.

➢ Ölçüm tamamlandıktan sonra sol alt kısımda tekerlek (lastik+jant) 1.harmonik değeri görülür.

➢ Jant ve lastiğin ayrı değerlerinin ölçülmesi için jant verisinin de alınması gerekir.

6.Road Force Ölçümünün Yapılması
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➢ Jant geometrisinin ölçülmesi için sol tarafta “road force” butonuna basılır. 

➢ Sonrasında kuvvet eşleşmesi seçilir.

➢ Yukarıdaki resimde olduğu gibi kollar şekilde gibi jantın dudaklarına yerleştirilir.

➢ Sağ koldaki düsmeye basılarak işlem başlatılır ve jantın ölçümü sağlanır.

!!! Jantın ölçümünü almadan jant üzerinde balans kurşunlarının çıkarılmış olmasına dikkat edin.

7.Jant Geometrisinin (Run-out) Ölçülmesi
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➢ Jant ölçümü tamamlandıktan sonra soldaki görsel ortaya çıkar.

➢ Sağ kısımda yer alan “Üniteler ve Veriler” ve açılan pencereden “Detayları Göster” e basın.

➢ Sağ üst taraftaki görsele ulaşmış oluruz. Bu veriler lastik ve tekerlek road force değerleridir.

➢ Bu görseldeki 1.harmonik ve Radyal T.I.R değerleri vibrasyon şikayetini yorumlama oldukça önemlidir.

8.Lastik/Tekerlek Verilerinin Elde Edilmesi
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➢ Tekerlek verisinin özellikle limit değerlerinin üstünde olduğu durumlarda jant/lastik eşleşme işlemi ile daha iyi

verilere ulaşmak mümkündür.

➢ Bunun için yukarıdaki görsellerde görüldüğü gibi jantın ve lastiğin hangi noktalarda en uygun değerleri vereceği

gösterilir. Lastik üzerindeki nokta ile jantın en iyi dönüş sağlayacağı nokta işaretlenerek o noktalarda lastik/jant

montajı yapılır.

➢ En başta verilen ölçüm adımları tekrar izlenerek ölçüm yapılır ve vibrasyon şikayeti giderilmiş olur.

9.Jant/Lastik Eşleşme İşleminin Yapılması
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Tamamlandı

• Müşterinin şikayetini anlamaya çalışın
• Araçta titreme şikayeti nerelerde hissedilmekte?

Direksiyon  Ön lastiklere yoğunlaşın
Koltuk ve arka zemin       Arka lastiklere yoğunlaşın

• Araç uzun süre hareketsiz kaldı mı? (Bölgesel düz.)

• Hava basınçlarının önerilen 
değerlerde olduğuna dikkat edin!

• Her durumda 4 lastiği de inceleyin

Sorun çözüldü mü?

Evet
İncelemeyi sonuçlandırın

Hayır
2. aşamaya geçin
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1. Merkezlemeyi yapın(tam ve düzgün şekilde oturtun)
2. Balans kurşunlarını sökün
3. Jantı temizleyin
4. Sırt üzerindeki taş ve diğer cisimleri temizleyin
5. Lastik/lastiklerde tamir var mı? / derin kesik var mı?
6. LASTIKTE TAMİR VARSA  GARANTİ KAPSAMI DIŞI

• Makinadaki gösterilen talimatları 
takip ederek jant ölçülerini alın

• P lastikleri
• P SUV lastikleri
• ….
• ve diğerleri

• Road force
• Road force & Straight Track
• …
• ve diğerleri

• 35 psi balans ölçümlerinde 
önerilen değerdir.

Hunter GSP 9700 ve diğerleri için

• Diş derinliğinin 25%’den fazla 
aşınmamış olmasına dikkat 
edin.(Örn:8 mm orjinal diş 
derinliği olan lastik maksimum 6 
mm olabilir)

• Trafiğe çıkış tarihi? Lastik DOT 
tarihi dikkate alınarak bölgesel 
düzleşme olabilir mi?

• Kötü kullanıma ait izler var mı?

Şikayeti dikkatle dinleyin
4 Lastiğin de hava basıncını 

kontrol edin

Lastiği görsel olarak inceleyin

Herhangi bir görsel kusur, 

jantta darbe, düzensiz aşınma 

var mı?

Test sürüşü

Değerleri kontrol edin

Jant salgısını ölçmek 

için makina 

üzerindeki talimatları 

takip edin

Detayları göster

Lastik / Montaj / Jant değerlerinin 

fotoğrafını çekin ve lastiğin limitler 

dahilinde olduğunu müşteri ile 

paylaşın

Lastik değerleri limitler dahilinde mi? 

Evet
Çektiğiniz fotoğrafı Continental 

Türkiye ile ilgili form numarasını 

belirterek paylaşın

Çektiğiniz fotoğrafı İlgili şikayeti 

oluşturduğunuz esnada kayıt içerisine 

yükleyin

Forcemacthing(Lastik & jantın eşleştirilmesi)

Işlemini uygulayın. Tekerleği makinaya 

tekrar bağlayın. Çıkan sonuçları kontrol 

edin.

Tolerans dahilinde ise smartweight 

özelliğini kapatıp balans işlemini 

uygulayın. Test sürüşüne çıkın.

Lastik değerleri limitler dahilinde mi? 

Hayır

Tolerans dahilinde değil ise ilgili ekranın 

görüntüsünü ve yorumlarınızı müşteri 

hizmetleri ile paylaşın.

Sorun giderildi ise arıza kaydını 

oluşturun, ilgili ekran görüntülerini 

paylaşın. Sorunun giderildiğini belirtin

Sorun hala devam ediyorsa ilgili ekran 

görüntülerini arıza kaydı ile sisteme 

yükleyin ve açıklama kısmına sorunu 

belirtin

• 4 lastik içinde değerleri 
kontrol edin

Tekerleği makinaya bağlayın Jantın ölcülerini alın
Lastiğin uygun olduğu ölçüm 

aralığını seçin

Sorunu çözmeye uygun 

olan ölçüm tipini seçin

Lastik basıncını 35 

psi’a göre ayarlayın

Smartweight’I kapatın


