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Snelle, betrouwbare en zeer 
budgetvriendelijke 3D-wieluitlijner 
met 2 camera’s.
De software (“Windows-based”) is 
gemakkelijk te gebruiken voor een 
snelle en volledige uitlijning met 
grafische indicaties.



Hoofdeigenschappen

De software is makkelijk door z’n grafische indicaties en metingen met een 
nauwkeurigheid van 0,01°.

Uitgebreide internationale databank met specificaties van meer dan 40 000 
voertuigen.

De wieluitlijner wordt standaard geleverd met een console met compacte 
PC-behuizing en handig werkblad voor klavier, muis en printer. Het model voor 
wandmontage is op aanvraag verkrijgbaar (C880W).

4 lichte en compacte wieldoelen zonder electronica voor extra duurzaamheid. 
Geassembleerd op 4-puntsklemmen voor wielen van 11” - 21” (26” met de 
meegeleverde adapters).



Functionele eigenschappen

2 camera’s van de nieuwste generatie met HiQ - hoge resolutielenzen, voorge-
kalibreerd in de fabriek.

De meeteenheid is voorzien van LED-indicatoren om de gebruiker te begelei-
den tijdens het meetproces.

2 draaitafels met adapters voor de push ROC-procedure worden standaard 
meegeleverd.

Professioneel uitlijnprogramma met alle functies die nodig zijn voor de profes-
sional.
- Directe aflezingen: HPA-Faip graphics en gebruiksvriendelijk systeem met 
pictogrammen voor een snelle toegang tot alle aanpassingswaarden.
- Sneltoetsbalk.
- Volledige informatie over de asafstelling op 1 overzichtspagina.
- Volledige meetgegevens in realtime. 

Door z’n compacte afmetingen en camera - technologie, is deze uitlijner uiter-
mate geschikt voor kleinere werkplaatsen en installaties met 4-palenhefbrug-
gen. 

Geschikt voor installaties met een put, 4-palenhefbruggen en schaarhefbrug-
gen. 



Standaard configuratie

Aangeraden opties

Afmetingen

- Meeteenheid met 2 camera’s, geïnstalleerd en gekalibreerd

- Hoofdkolom met PC-houder en werkblad voor klavier, muis en printer

- Set van 4 wielklemmen met doelen (11” - 21”)

- Adapter set voor wielen < 26”

- PC en printer

- 19” scherm

- “CM - Camera Movement”: gemotoriseerde camerapositionering

- “Drive-on assistent”: camerasysteem voor eenvoudige en correcte positionering 
van het voertuig zonder hulp van spiegels of personen.

- Trolley voor de wielklemmen en doelen.

- Wagen voor de wieluitlijner om op meerdere plaatsen in de werkplaats uitlijningen 
te kunnen doen.



Technische gegevens

Meetbereik:
- Volledige sporing
- Halve sporing
- Wielvlucht / camber
- Askanteling / caster
- KPI
- Rij-as hoek
- Uitspoor in de bocht
Voeding

+/- 20°
+/- 10°
+/- 10°
+/- 30°
+/- 30°
+/- 10°
+/- 20°
115/230V / 50/60 Hz / 1 Ph


