Koch hjuludmålingsudstyr til alle typer køretøjer
Danmarks absolut billigste systemer!

www.koch-laser.dk
Påsæt laserhovedet uden
besvær. Det patenterede
system giver dig mulighed
for at måle omgående
uden at skulle løfte eller
rulle på alle typer hjul og
fælge.
Mål i forhold til chassis
ramme eller aksel til aksel i
mm eller grader.

Med Koch HD-30 EasyTouch
Laser hjuludmålingssystem
kan du måle hurtigt,
nøjagtigt og uden at skulle
løfte eller rulle køretøjet.

Mål sporing og Camber på
kun 10 minutter på lastbiler,
busser, påhængsvogne, og
med tilbehør på person- og
varebiler, MPV’er,
sportsvogne, campingvogne
og traktorer!

Elektronisk måling af
Camber, Caster, KPI,
kompensering for skævt
gulv, samt elektronisk
beregning af sporing i
forhold til fabriksdata.

Elektronisk udskrift – gem på egen PC
Giv kunden en elektronisk udskrift, som du
også kan gemme på din egen PC. Udskrifter er
på dansk og leveres med din virksomhedslogo,
adresse og tlf.nr. i toppen. Det eneste du
behøver, er en PC med Microsoft Word®.

HD-30 EasyTouch er blandt andet godkendt af
DAF, IVECO, MAN, SCANIA, EVO Bus, Leyland,
NATO, Danske Forsvar og mange flere.

Fra kr. 48.900

Fælgstjernen er forsynet med 3 bevægelige
arme, der kan aftaste fælgens kast hele
vejen rundt. Dermed kan man måle, om
fælgen er skævt og kompensere for
eventuelle skævheder. Den elektroniske
vinkelmåler viser resultatet i dennes
digitale display.

Til måling af Caster og KPI, samt
spredning i sving, anvendes den
elektroniske vinkelmåler i forbindelse
med en gulvlineal, der viser drejningen
på de 20 grader. Drejeskiverne kan
dreje X/Y og 360 grader. Maks.
bæreevne pr. skive er 8 tons.

Laseradapteren kan enten
lægges an mod fælghornet
eller også fælgflangen.
Dermed
foretages
monteringen af udstyret på
hjulet uden besvær.

Med PV tilbehøret kan man udmåle alle typer person- og varebiler på samme hurtige og nemme måde.

Bukke på forespørgsel

Kræver PV drejeskiver!

Traktorer,
landbrugsmaskiner og
entreprenørmaskiner
kan udmåles ved hjælp
af magnetadapter
systemet.

Magneter kr. 3.500

PV-tilbehør kr. 17.500

Udstyret leveres i en
solid trækasse på 4
hjul. Kassen kan aflåses
med en hængelås og
sikrer den korrekte
opbevaring af udstyret
på værkstedet.
Til PV anvendes de medleverede drejeskiver.

Alle priser er ekskl. moms og tillægges fragt og forpakning. 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.

Priser kan ændres uden varsel – se altid for opdaterede priser på www.koch-laser.dk.

Se mere på www.koch-laser.dk
Importør:

LC-40 - kontrol og justering af
radarøjet (ACC). Godkendt af
mange lastvognsproducenter.
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