Med Koch HD-10 EasyTouch Laser 4-hjuls udmålingssystem
kan du måle hurtigt, nøjagtigt og uden at skulle løfte bilen.
Mål sporing og Camber på kun 10 minutter på person- og varebiler,
MPVer, sportsvogne og campingvogne med hjul fra 10-22”!

HD-10 kan spændes op på alle typer hjul op til 22”, uden at efterlade
grimme ridser. Udstyret hænges i dækprofilen, og med sit patenterede
ophængningssystem kan du måle nøjagtigt uden problemer.
HD-10 kan anvendes i forbindelse med en 2-søjlet lift, 4-søjlet lift, grav
eller andet egnet underlag. Drejeskiverne er forsynet med ramper, så
du kan køre på dem, uden at du skal løfte bilen. Dette giver en mere
nøjagtig måling, da bilen udmåles i køretilstand.
Den elektroniske minicomputer måler Camber, Caster og KPI. Ydermere
kan du bruge enheden til beregning af den korrekte sporing og
ratmidterstilling.
Der medleveres en elektronisk målerapport med dit logo og adresse i
toppen. Rapporten kan du udfylde på din egen PC og gemme den under
f.eks. registreringsnumret. Udskriv den til kunden som dokumentation.

Til de tunge køretøjer – godkendt af mange bilproducenter
og det danske forsvar!

Se mere på www.koch-laser.dk

Koch hjuludmålingsudstyr til alle typer køretøjer.
Danmarks absolut billigste systemer!

www.koch-laser.dk

Kr. 33.800,00
HD-10 fylder ikke meget. Den leveres med
vægholdere, så udstyret altid er i nærheden.
- spørg om tilbud.

Kr. 14.900,00
Et sæt bukke til dem, der ønsker at justere på en
2-søjlet lift. 4 aluminiums letvægtsbukke inkl. 2
stk. baghjulsdrejeskiver.

Alle priser er ekskl. moms og tillægges fragt. Der medfølger dansk brugervejledning, dansk målerapport til PC og justeringsvejledning.
Priser kan ændres uden varsel – se altid for opdaterede priser på www.koch-laser.dk.

TekCoach
Strandlinien 31
2791 Dragør
Tlf. 60 737 888

Det perfekte system til 4-hjulsudmåling. Måler alle hjulvinkler. Kontroller
og juster udstyret selv – intet bøvl og store serviceomkostninger!
Mange tilfredse kunder kan bekræfte kvaliteten af udstyret – kontakt os
for flere oplysninger eller se mere på koch-laser.dk.

