www.koch-laser.dk

Tlf. 60 737 888

Prisliste
gældende pr. 1.9.2020

For bestilling og levering se venligst vores hjemmeside www.koch-laser.dk.

Alle priser er ab fabrik, ekskl. moms, forpakning og fragt.
Priser kan ændres uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

Udstyret leveres med dansk måleskema og dansk brugervejledning, dansk
vedligeholdelsesvejledning og egenkontrolvejledning.
Prisen inkluderer 12 måneds hotline på udmålingsområdet!

Udstyrstype

Område

Leveringsomfang

HD-10 EasyTouch PV

Laserudmåling af
PV, varebiler og
MPV

2 stk. hurtigopspænd med laserhoved
og indbyggede batterier – op til
22”
1 stk. sporskala
2 stk. opkørbare drejeskiver (anvendes
både for for- og baghjul)
1 stk. elektronisk camber/caster/kpi
måleapparat
2 stk. baghjulsskalaer
1 stk. ratholder
2 stk. vægholder
1 stk. DVD med brugervejledningsfilm
1 stk. CD med måleskema for MSWord®

PV-drejeskiver for baghjul – HAD

Bukke for 2-søjlet lift – RA10

Pris i dkr

For baghjul, så
man har 4
drejeskiver i alt

2 stk. baghjulsdrejeskiver med rampe

For udmåling på 2
søjlet lift med
bukke

4 stk. Bukke med rulleplads for
aflastning af affjedring, max .
2600 kg totalvægt.

Varenr.
7100

Eksport
forpakning
990
Fragtpris
oplyses ved
bestilling.
Dagspris.

6.595
Varenr.
7101

2 stk. baghjuls drejeskiver for bukke

Krebs TekCoach – Strandlinien 31 – 2791 Dragør

33.800

Side 1 af 2

15.000
Varenr.
7102

Adapter for lette lastvogne og varebiler
med tvillingehjul

Sæt af 6 adaptere.
Skal anvendes ved
udmåling af f.eks.
Iveco Daily og lign.

24 tommer adapterkit

HD-10 Racekit tilbehør – RP10

6 stk. fælgadaptere i
opbevaringskuffert. Adapterne er
fremstillet af højkvalitetsstål med
meget høj præcision.

Til brug ved fælge
op til 24 tommer.

6 stk. forlængere til fælgkant.

Til udmåling af
f.eks. racerbiler
eller andre biler,
hvor det er svært
at komme til. Kan
uden problemer
anvendes sammen
med bestående
HD-10 anlæg.
Kræver at man har
4 stk. Koch
drejeskiver.

4
4
4
1

3.950
Varenr.
7109

stk. monteringsplader for drejeskiver
stk. elektromagneter
stk. målehovedsbeslag for HD-10
sæt vægbeslag

Fragt afregnes til dagspris. Pris oplyses efter afgivelse af ordre.

Krebs TekCoach – Strandlinien 31 – 2791 Dragør

3.050
Varenr.
7104

Side 2 af 2

17.860
Varenr.
7103

