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 www.koch-laser.dk 

Aut. Importør 
TekCoach 

Strandlinien 31 
2791 Dragør 

Tlf. 60 737 888 

 
 
 
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. Fragtpriser indhentes som 
dagstilbud individuelt for en hver ordre hos producenten. Alle danske dokumenter og support leveres fra TekCoach. 
 

Udstyret leveres med dansk brugervejledning, danske udskriftsformularer og egenkontrol 

vejledning (ISO). Kan indgå i Teknologisk Instituts værktøjskontrol! 
I prisen er der inkluderet 12 måneds Hotline på udmålingsområdet! 
Vejledninger på dansk inkl. danske udskriftsskabeloner for flere typer køretøjer. 

 
 

Udstyrstype Område Leveringsomfang Varenr. 

HD-30 EasyTouch G2 for LV 

 
HD-30 systemet er kompatibel med 
mekanisk JOSAM Laser 
chassismålelinealer. 
Bør kun bruges til rette opgaver på 
chassisramme. 

Lasermåling af LV, 
busser, anhængere, 
sættevogne 

 

 

2 stk. hurtigopspænd med 
laserhoved og indbyggede 
batterier 

1 stk. sporskala 
1 stk. ramme magnetskala 
2 stk. hjulreference måleopspænd 

med justerbare linealer 
2 stk. spredning-i-sving skala 
2 stk. opkørbare drejeskiver 

(styrende hjul) 
1 stk. elektronisk camber/caster/kpi 

måleapparat med software for 
sporingsberegning 

1 stk. opbevaringsvogn på hjul 
1 stk. Dansk brugervejledning og 

måleskemaer for MS-Word® 

TK-8100 

Ekstra sæt drejeskiver 
Drejeskiverne er også egnet til vare- og 
personbiler. 

 

For udmåling pr. 
styrende aksel. 

 

2 stk. drejeskiver  
         Ved 6 styrende hjul skal der 

tilkøbes 2 sæt drejeskiver. 

TK-8101 

Magnetsystem for store stålhjul 

 

For udmåling af 
køretøjer med store 
stålhjul, så som 
byggemaskiner, 
landbrugsmaskiner 
og større transport 
køretøjer. 

6 stk. magneter 3190MAG 

 
 

http://www.koch-laser.dk/
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AL-30 

 

For udmåling af 
anhængere og 
sættevogne. 
 

 
OBS: har du et Josam 
lineal med adapter, så 
behøver du ikke at 
købe vores system. 

1 sæt linealer for udmåling af 
kongetap/trækøje 

1 stk. kongetap adapter 
1 stk. trækøjeadapter 

TK-8103 

HD-30Plus 

 

Systemet anvendes til 
hurtig udmåling og 
justering af både 
total- og individuel 
sporing. 
Skal også anvendes til 
udmåling af radar- og 
kamerasystemer 
(kræver tilbehør). 

1 stk. spejlbjælke med spejlklapper 
og justeringsskalaer 

1 stk. stativ med hjul og 
nivellerings justering 

1 sæt holdere for laseradaptere 
2 stk. centerlinie skalaer med 

fastgørelse til udmåling af 
sporing 

TK-8150 

ADAS målplader 

 
Kræver HD-30Plus 

Måleplader for 
justering af Lane 
assist kamera på 
følgende biler: 
Volvo Truck Euro 6 
Renault Truck Euro 6 
MAN og Scania 
Iveco Daily 2017- 

2 stk. Måleskalaer 
1 stk. Adaptersystem for montering 
på HD-30Plus 

TK-8151 

ACC radar system 

 
Kræver HD-30Plus 

Justeringssystem for 
TRW radarøje. 

 

1 stk. højnøjagtigheds stålplade. 
1 sæt laser/skalasystem for 

udmåling og justering af 
radarøje. 

TK-8152 
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PV-tilbehør 

 

For udmåling af PV og 
varebiler med HD-30. 
Også anvendelig ved 
mindre trailere og 

campingvogne. 

2 stk. små dækkløer 10-22” 
1 stk. ratholder 
2 stk. baghjulsskalaer 
1 stk. sporskala 

2 stk. vægholder 
2 stk. PV-drejeskiver med ramper 
1 stk. DVD med 

brugervejledningsfilm 
1 stk. CD med måleskema for MS-

Word® 

80.99607-6089 

PV-drejeskiver bagved 

 

For baghjul, så man 
har 4 drejeskiver i alt 

2 stk. baghjulsdrejeskiver med 
rampe 

7101 

 


