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APPARATUUR
Aanbod en trends elektronische uitlijnapparatuur

Over het belang van vierwieluitlij-
ning bestaat al jaren geen discussie
meer. De achterwielen zijn van
grote invloed op stuur- en rijgedrag
van de auto, dat betekent dat we
ons niet alleen maar moeten be-
kommeren om de voorwielen. Zijn
de achterwielen afstelbaar, dan
worden deze bij gevonden afwij-
kingen eerst juist afgesteld ten op-
zichte van de hartlijn. Zijn de ach-
terwielen niet afstelbaar, dan dient

men vanuit de resultante van de
sporing van de achterwielen de rij-
lijn te bepalen. Vervolgens stelt
men de voorwielen af ten opzichte
van deze rijlijn. Wie deze procedu-
re niet volgt, verricht half werk.
Het stuur staat scheef bij rechtuit-
rijden en de auto ‘trekt’.

Met de huidige generatie elek-
tronische uitlijnapparaten is een
vierwieluitlijning gelukkig een
fluitje van een cent. Spiegels en af-
leeslinialen hebben plaats gemaakt
voor vier elektronische meetkop-
pen die de wielstanden opmeten en
doorgeven aan de uitlijncomputer.
Dat is veelal een ‘gewone’ PC met
aangepaste uitlijnsoftware. De
computer doet het rekenwerk, ver-
gelijkt de uitkomsten met de fa-
brieksdata, slaat de resultaten des-
gewenst op in een geheugen,
ondersteunt bij het afstelproces en
produceert een keurig uitlijnrap-
port. Afleesfouten behoren tot het
verleden en bedieningsfouten zijn
nagenoeg uitgesloten.

Uitlijnapparaten met een PC als
besturingssysteem hebben als
groot voordeel dat ze mee kunnen
groeien met de evolutie in de on-
dersteltechniek. Door middel van
een cd-rom, diskette of modem
zijn de uitlijnprogramma’s en ook
de databanken heel eenvoudig te
up-daten. Een windows besturings-
programma zorgt voor extra bedie-
ningsgemak.

Voor overzichtelijke presentatie
van de meetwaarden is een kleu-
renmonitor waardevol. Met balken,
wijzers of andere visuele hulpmid-
delen ziet u op het scherm in één
oogopslag of een meetwaarde bin-
nen of buiten de tolerantie valt.

PC vergemakkelijkt het uitlijnproces

Uitlijnen met computerhulp
Uitlijnapparaten zijn tegenwoordig vrijwel zonder uitzondering voorzien van een moderne PC. Dat biedt

legio voordelen, zoals eenvoudige up-date van de software. Bovendien voorkomt dit rekenwonder fouten

bij het meten en afstellen. Ook neemt een complexe vierwiel-uitlijning steeds minder tijd in beslag.

FOTO:RAVAGLIOLI

Aleq Engineering is recent gestart met levering van de Ravaglioli ‘Total
Drive’uitlijncomputers.Uitgezonderd het basismodel,zijn ze voorzien
van een Pentium PC en Windows-besturing.De topmodellen hebben
CCD-meetkoppen met 8 sensor techniek.

Als het gaat om bijzondere uitlijnprogramma’s (zoals subframes en der-
gelijke) heeft Hunter de uitlijnspecialist veel te bieden.De apparatuur is
zelfs voorzien van een DVD-speler.Men kan digitale foto’s van de afstel-
mogelijkheden bekijken.Behalve een uitvoering met 4-kops 8 sensor
techniek kan men ook kiezen voor een ‘3D’uitvoering met digitale came-
ra’s en reflecterende wieltargets.
FOTO:HUNTER

Bij de Visualiner 3D van John Bean ont-
breken de ‘traditionele’meetkoppen.
Hoogresolutiecamera’s nemen het be-
wegende beeld op van reflecterende
wieltargets tijdens het verrijden van de
auto.Zonder uitslingeren zijn in een
oogwenk de uitlijnresultaten bekend.
Hier ziet u de uitvoering met een in
hoogte verstelbare meetbalk.
FOTO:JOHN BEAN
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Dat is ook tijdens het afstellen bij-
zonder praktisch.

Goed of fout?
Aan de uitkomsten van een meting
heb je weinig wanneer je er geen
conclusies aan kunt verbinden. Van
groot belang is dan ook een uitge-
breide databank met afsteldata. De

volledigheid daarvan verschilt
nogal per uitlijncomputer. Let daar
dus goed op bij aanschaf. Zo’n da-
tabank veroudert bovendien snel,
waardoor een regelmatige up-date
een vereiste is.

Behalve de numerieke data en
uitlijnvoorwaarden (zoals rijhoogte
etc.) laten sommige uitlijncompu-
ters ook met grafische beelden of
digitale foto’s de afstelprocedure
bij de betreffende auto zien. Voor
universele werkplaatsen en scha-
debedrijven is dat een zinvolle op-
tie, vooral omdat de afstellingen
steeds complexer worden.

Met acht sensoren
In opkomst zijn de uitlijncompu-
ters met zogenoemde acht sensor
meettechniek. Hier wordt niet al-
leen met infrarode stralen langszij
en voorlangs de auto gemeten,
maar ook achter de achterwielen
langs. Voordeel is dat de computer
continu bewaakt of de som van alle
hoeken 360° is en zich zodoende
doorlopend kalibreert. De meting
achter de achterwielen langs biedt
daarnaast aanvullende meetmoge-
lijkheden, zoals scheefstand van de
achteras, setback en delta off-set
van de achterwielen etc.

In opkomst zijn de ‘draadloze’
uitlijnapparaten waar hinderlijke
meetkabels volledig ontbreken. De
infrarode meetkoppen zijn voor-

zien van batterijvoeding en de
communicatie tussen de meetkop-
pen en de uitlijncomputer verloopt
infrarood of radiografisch.

Uit de veren
Voor een optimaal uitlijnresultaat
is het belangrijk dat de meetkop-
pen met wielklemmen zorgvuldig
zijn uitgeslingerd op de velg.
Daarvoor is het nodig om de auto
te heffen, waarbij hij dus uit z’n
veren gaat. Steeds meer autofabri-
kanten hebben daar bezwaar tegen
omdat dit de nauwkeurigheid niet
ten goede komt. Een oplossing
hiervoor bieden speciale wielklem-
men die niet uitgeslingerd hoeven
te worden, of een velgslagcompen-
satie waarbij de auto niet geheven
wordt maar op en neer geduwd.

Ook bij het zogenoemde
‘3D’uitlijnen vervalt het uitslinge-
ren. Hier ontbreken de traditionele
meetkoppen. Aan de wielen wor-
den reflecterende targets beves-
tigd. Vóór de auto bevindt zich een
balk met aan weerszijde een hoog-
resolutiecamera. Rond de camera
zit een veld met knipperende rode
LED’s die ervoor zorgen dat de re-
flecterende ronde vormen op de
targets goed zichtbaar zijn voor de
camera’s. Het uitlijnen zelf is ont-
hutsend eenvoudig. De monteur

duwt de auto circa 15 centimeter
naar achteren en weer naar voren.
De camera’s registreren tijdens
deze beweging nauwkeurig de
vormverandering van de targets.
Daarmee is de computer in staat de
positie en oriëntatie van elk wiel in
een driedimensionale ruimte te be-
palen. Hieruit volgen de sporing,
de wielvlucht en het asverzet van
de voor- en achterwielen. Door het
verdraaien van het stuur worden

De topmodellen in het veelzijdige
Facom-programma zijn uitgerust
met een Pentium PC,Windows be-
sturing,radiografische communi-
catie,een  groot kleurenscherm en
8 sensor meettechniek.
FOTO:FACOM

Nieuw in het Corghi-programma is
de Exact 6800.Deze is modulair op
te bouwen en in een volledig
draadloze uitvoering te verkrijgen.
Er wordt dan een extra batterijset
bijgeleverd,zodat men nooit zon-
der ‘draadloze’stroom zit.
FOTO:CORGHI

Bij de Hofmann Dynaliner 322 PC
is goed te zien dat een modern uit-
lijnapparaat eigenlijk niets meer is
dan een moderne ‘standaard PC’
met uitlijnsoftware,een printer en
met vier meetkoppen.
FOTO:HOFMANN

Met de SAC 3000 biedt Sun een 8 sensor
uitlijncomputer met windows 98 soft-
ware en cd-rom drive.Het apparaat is
vanaf elke meetkop te bedienen.Met de
Pro 32 Wizzard kan men een persoonlij-
ke uitlijnprocedure aanmaken.
FOTO:SUN

Enkele toonaangevende fabrikan-
ten van uitlijnapparatuur,zoals in
dit geval Beissbarth,bieden mo-
dellen aan die gehomologeerd zijn
door de automobielfabrikanten.
Het uitlijnprogramma is daarbij
specifiek afgestemd op het auto-
merk,al kan men er natuurlijk ook
‘universeel’mee uitlijnen.
FOTO:BEISSBARTH

De Opto-Plus 618 DSP  is voorzien van
nauwkeurige DSP-meetkoppen met 8
sensor techniek.De databank met
meetgegevens is eenvoudig te up-
daten met een cd-rom.Afgebeeld is
hier een uitvoering met radiografische
communicatie.
FOTO:OPTO-PLUS

© WWW.AMT.NL - Dé internetsite voor de Automotive Professional 2



Overzicht aanbod elektronische uitlijnapparatuur voor personenauto's

APPARATUUR
Aanbod en trends elektronische uitlijnapparatuur

Voor het uitslingeren van de meet-
koppen moet bij veel uitlijnappa-
raten de auto ‘uit zijn veren’.Dat
geeft ongewenste onnauwkeurig-
heden.Deze universele Pro Clamp
wielklem van Haweka heeft een
dusdanige constructie dat uitslin-
geren niet nodig is.Dat versnelt
het meetproces en maakt een
nauwkeurige meting mogelijk.

Dankzij het Free-Wheel uitlijnpro-
gramma van Muller Bem kan men
uitlijnen op een 2-koloms hef-
brug.Tijdens het heffen rekent de
computer de gemeten wielstan-
den om naar de geheven toe-
stand.Het afstellen kan vervol-
gens met geheven wielen worden
uitgevoerd.
FOTO:MULLER BEM

FOTO:HAWEKA

Merk Uitvoering PC Data- Weergave Afstands- Printer Bijzonderheden Prijsindicatie Importeur
en type bank meetwaarden bediening basisset*

Bear Wielservice Equipment
CCD 2004 4-kops, infrarood, 6 of 8 optieja via pc-monitor optie optie uitlijnmodule voor bestaande pc of pc-gestuurde motortester, ccd.com, 6 sensoren ƒ 25.250,- Hoge Eng Oost 9A

CCD sensoren windowssoftware = optie 8 sensoren ƒ 27.750,- 3882 TM Putten
CCD 5000 4-kops, infrarood, 6 of 8 ja ja kleurenmonitor 15” optie ja uitlijncomputer kan vanaf elke meetkop bediend worden (geldt voor alle 6 sensoren ƒ 36.000,- (0341) 36 10 94

CCD sensoren Bear uitlijncomputers) 8 sensoren ƒ 38.500,- Fax: (0341) 35 37 74
WIN 5000 4-kops, infrarood, 6 of 8 ja ja kleurenmonitor 15” optie ja met cd-rom, windows 95 software, bewegende afstelbeelden, up-dates 6 sensoren ƒ 38.000,-

CCD sensoren via modem/internet 8 sensoren ƒ 40.500,-
WIN 8000 4-kops, infrarood, 6 of 8 ja ja kleurenmonitor 17” optie ja met cd-rom, windows 95 software, bewegende afstelbeelden, up-dates 6 sensoren ƒ 39.000,-

CCD sensoren via internet, luxe kabinet 8 sensoren ƒ 41.500,-

Bee Line Bee Line Europe 
BLC 100 4-kops, laser ja ja kleurenmonitor optie optie in diverse configuraties leverbaar, óók in kabelloze uitvoering op aanvraag Lorentzstraat 152
BLC 180 4-kops, laser, 8 sensoren ja ja kleurenmonitor optie optie in diverse configuraties leverbaar, óók in kabelloze uitvoering op aanvraag 2041 SH Zandvoort
BLC 500 4-kops, laser, 6 sensoren ja ja laptop-scherm optie optie draagbaar systeem, bediening via laptop, óók in een uitvoering met op aanvraag (023) 571 27 98

8 sensoren Fax: (023) 571 35 48
LC 4000 4-kops, laser, 6 sensoren ja ja kleurenmonitor optie optie in diverse configuraties leverbaar, óók voor trucks, kabelloze versie = op aanvraag

optie, óók in een uitvoering met 8 sensoren

Beissbarth Saarloos Garage Uitrust.
ML 3000 PC 4-kops, koordjes ja ja kleurenmonitor 14” optie ja met boek uitlijngegevens ƒ 18.550,- Postbus 29
ML 4600 4-kops, infrarood, 6 of 8 ja ja kleurenmonitor optie ja met boek uitlijngegevens, grafische stelmogelijkheden, ook in 6 sensoren ƒ 23.850,- 5825 ZG Overloon

CCD sensoren merkspecifieke uitvoeringen 8 sensoren ƒ 26.250,- (0478) 64 21 25
ML 4600 4-kops, infrarood, 6 of 8 ja ja kleurenmonitor 17” optie ja met meetgegevens archief, shim-software, grafische stelmogelijkheden, 6 sensoren ƒ 23.950,- Fax: (0478) 64 21 05
Formula 2000 CCD sensoren elektronische draaiplaten, boek uitlijngegevens 8 sensoren ƒ 26.500,-
ML 4000 4-kops, infrarood, 8 CCD ja ja kleurenmonitor 17” optie ja volledig draadloos, verder zie 4600 Formula 2000 ƒ 35.900,-
Millenium sensoren
ML 4000 IR 4-kops, infrarood, 8 CCD ja ja kleurenmonitor 17” optie ja Volledig draadloos, grafische stelmogelijkheden, leespen, ook in ƒ 33.950,-

sensoren merkspecifieke uitvoeringen

Corghi Josam Richttechniek
Exact 36 4-kops, koordjes nee ja kleurenmonitor 14” ja ja met kalibratie standaard, pc toetsenbord ƒ 19.500,- excl. Lichterweg 21

draai-/schuifplaten 8042 PW Zwolle
Exact 46 4-kops, koordjes ja ja kleurenmonitor 14” ja ja met kalibratie standaard ƒ 23.500,- excl. (038) 426 22 22

draai-/schuifplaten Fax: (038) 426 22 20
Exact 56 4-kops, infrarood, 6 CCD nee ja kleurenmonitor 14” ja ja met kalibratie standaard, pc toetsenbord ƒ 27.500,- excl.

sensoren draai-/schuifplaten
Exact 60E 4-kops, infrarood, 8 CCD ja ja kleurenmonitor 14” ja ja grafische stelmogelijkheden, klanten databank, speciaal VW/Audi- ƒ 35.700,- excl.

sensoren programma, met kalibratie standaard, hard-disk = optie draai-/schuifplaten
Exact 6800 4-kops, infrarood, 8 CCD ja ja kleurenmonitor 17” ja ja radiografisch = optie, windows 98 software, grafische stelmogelijkheden, v.a ƒ 37.600,- excl.

sensoren ook met VW/Mercedes uitlijnprogramma draai-/schuifplaten

Facom Facom Gereedschappen
GTR.100 2- of 4-kops, koordjes nee nee LCD-scherm ja, tevens ja handheld uitlijnapparaat, werkt op accuvoeding 2-kops ƒ 8.990,- Postbus 134

uitleesunit 4-kops ƒ 11.595,- 4130 EC Vianen
GTR.514 4-kops, koordjes, 6 sen- ja ja kleurenmonitor 14” ja ja met grafische stelmogelijkheden ƒ 19.700,- (0347) 36 23 62

soren Fax: (0347) 37 60 20
GTR.604/607/ 4-kops, infrarood, 6 sen- ja ja kleurenmonitor ja ja 607 en 609 met cd-rom, radiografisch = optie, met windows besturing 604 v.a. ƒ 24.285,-
609 soren 14”/17”/19” en grafische stelmogelijkheden 607 v.a. ƒ 25.250,-

609 v.a. ƒ 27.500,-
GTR.614/617/ 4-kops, infrarood, 8 sen- ja ja kleurenmonitor ja ja 617 en 619 met cd-rom, radiografisch = optie, met windows besturing 614 v.a. ƒ 27.500,-
619 soren 14”/17”/19” en grafische stelmogelijkheden 617 v.a. ƒ 29.275,-

619 v.a. ƒ 31.500,-

Hofmann Stokvis Equipment
Dynaliner 326 4-kops, infrarood, 6 sen- ja ja kleurenmonitor 14” optie ja met cd-rom, met grafische stelmogelijkheden, zonder hard-disk ƒ 26.225,- Postbus 47

soren 7400 AA Deventer
Dynaliner 322PC 4-kops, infrarood, 8 sen- ja ja kleurenmonitor 14” optie ja met cd-rom, met grafische stelmogelijkheden ƒ 27.250,- (0570) 50 05 00

soren Fax: (0570) 62 46 44
Dynaliner 328 4-kops, infrarood, 8 sen- ja ja kleurenmonitor 14” optie ja met cd-rom, met grafische stelmogelijkheden ƒ 32.425,-

soren
Geoliner 380 4-kops, laser, 8 sensoren ja ja kleurenmonitor 14” optie ja ƒ 42.750,-
Geoliner 600 4-wiel, draadloos, ja ja kleurenmonitor 14” optie ja werkt met speciale reflectoren en hoogresolutie camera’s i.p.v. meet- ƒ 63.175,-

camera’s en reflectoren koppen, uitslingeren niet nodig
Opto-Plus
618 4-kops, infrarood, 8 sen- ja ja kleurenmonitor 17” optie ja radiografische uitvoering = optie, met windows programma, grafische v.a. ƒ 32.025,-

soren stelmogelijkheden, met cd-rom
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vervolgens de caster- en KPI-waar-
de berekend en het uitspoor in de
bocht. Ongeveer 5 minuten na het
plaatsen van de auto op de brug is
het complete uitlijnrapport klaar en
kan met afstellen worden begon-
nen. Daarbij hoeft de auto niet
meer te worden verreden.

De uitlijncomputers die werken
volgens de 3D-techniek worden

aangeboden door John Bean, Sun,
Hofmann en Hunter.

Renderend uitlijnen
Uitlijncomputers zijn er in vele
prijsklassen. Belangrijk is dat een
apparaat rendeert, dus de frequen-
tie van uitlijnen is maatgevend. De
topuitlijners werken sneller en bie-
den meer mogelijkheden (zoals

subframe-afstelling). Bedenk ech-
ter dat voor veel werkplaatsen een
basis-uitlijncomputer met kleine
kleurenmonitor al prima voldoet.
Voor echt lastige klussen kan altijd
de hulp worden ingeroepen van de
uitlijnexperts van het bandencen-
trum. Ieder z’n vak nietwaar!

A.N. Cupédo

De Dynamic uitlijncomputer van Space
is modern van opzet.Windows-bestu-
ring en 3D-afstelbeelden vergroten het
bedieningsgemak.Up-daten van de
software geschiedt middels een cd-rom.
FOTO:SPACE

Merk Uitvoering PC Data- Weergave Afstands- Printer Bijzonderheden Prijsindicatie Importeur
en type bank meetwaarden bediening basisset*

HPA Van Leeuwen Techniek
Bora 100 4-kops, infrarood, 8 CCD nee ja LCD-scherm op meetkop ja volledig kabelloos, uitslingeren snelopspanners niet nodig, LCD-scherm ƒ 21.250,- Weegbree 15-17

sensoren geïntegreerd in meetkop actieprijs ƒ 18.500,- 4941 VT Raamsdonksveer
Bora 217S 4-kops, infrarood, 8 CCD ja ja kleurenmonitor 17” nee ja volledig kabelloos, uitslingeren snelopspanners niet nodig, up-date ƒ 27.250,- (0162) 51 93 33

sensoren via cd actieprijs ƒ 24.000,- Fax: (0162) 51 94 40

Hunter Oskamp Equipment
E 611 4-kops, infrarood, 6 of 8 ja ja kleurenmonitor 14” optie ja met DVD-speler, windows 98, grafische stelmogelijkheden, v.a. ƒ 34.602,- Postbus 279

CCD sensoren bewegende afstelbeelden 3800 AG Amersfoort
S 611 4-kops, infrarood, 8 CCD ja ja kleurenmonitor 15” optie ja met DVD-speler, windows 98, grafische stelmogelijkheden, bewegende v.a. ƒ 42.481,- (033) 454 59 00

sensoren afstelbeelden, radiografische communicatie en elektronische rijhoogte- Fax: (033) 454 59 01
meting = optie, ook leverbaar in Mercedes-Benz/VAG/Opel uitvoering

R 611 4-kops, infrarood, 8 CCD ja ja kleurenmonitor 27” ja ja met DVD-speler, windows 98, digitale foto’s van afstelmogelijkheden, v.a. ƒ 54.474,-
sensoren radiografische communicatie en elektronische rijhoogtemeting = optie,

zuil met digitale camera’s = optie

John Bean Explora
Visualiner V5 4-kops, infrarood, 6 of 8 ja ja kleurenmonitor 14” optie ja met cd-rom, óók in gehomologeerde uitvoering voor Mercedes, VW, 6 sensoren ƒ 31.250,- Postbus 300

sensoren Renault, Rover 8 sensoren ƒ 33.850,- 6710 BH Ede
excl. draai-/schuifplat. (0318) 64 82 20

Visualiner V8 4-kops, infrarood, 8 sen- ja ja kleurenmonitor 14” ja ja met cd-rom, windows 95 software, bewegende afstelbeelden, subframe ƒ 38.450,- excl. Fax: (0318) 64 82 45
soren afstelling etc. draai-/schuifplaten

Visualiner 3D 4-wiel, draadloos, ja ja kleurenmonitor 17” ja ja werkt met speciale reflectoren en hoogresolutie camera’s i.p.v. meet- v.a. ƒ 60.950,- excl.
camera’s en reflectoren koppen, uitslingeren niet nodig, met windows 95, cd-rom, in hoogte draai-/schuifplaten

verstelbare meetbalk kost ƒ 5.900,-

Muller Bem TBA
8675 4-kops, infrarood, 8 CCD ja ja kleurenmonitor 17” optie ja met cd-rom speler, met free-wheel programma uitlijnen op 2-koloms brug, ƒ 29.662,- Postbus 120

sensoren bewegende afstelbeelden, windows gebaseerd 1390 AC Abcoude
8676 4-kops, infrarood, 8 CCD ja ja kleurenmonitor 17” optie ja volledig kabelloos, verder zie 8675 ƒ 36.093,- (0294) 28 44 28

sensoren Fax: (0294) 28 18 57
8673 4-kops, infrarood, 6 of 8 nee ja LCD scherm ja ja draagbaar systeem, velgcompensatie mogelijk zonder heffen 6 sensoren ƒ 16.100,-

CCD sensoren 8 sensoren ƒ 20.300,-

Ravaglioli Aleq Engineering
RAV TD 1540 A 4-kops, infrarood, 6 CCD nee ja kleurenmonitor 15” op meetkop ja met pc-toetsenbord, meetkoppen voorzien van accu’s actieprijs ƒ 16.750,- Phoenixstraat 5

sensoren 1812 PN Alkmaar
RAV TD 1760 4-kops, infrarood, 6 CCD ja ja kleurenmonitor 15” op meetkop ja meetkoppen voorzien van accu’s, met geheugen, windows  besturing actieprijs ƒ 20.995,- (072) 541 26 26

sensoren Fax: (072) 540 10 14
RAV TD 1830 4-kops, infrarood, 8 CCD ja ja kleurenmonitor 15” op meetkop ja volledig kabelloos, meetkoppen voorzien van accu’s, met geheugen, actieprijs ƒ 26.995,-

sensoren windows besturing
RAV TD 1850 4-kops, infrarood, 8 CCD ja ja kleurenmonitor 17” op meetkop ja volledig kabelloos, elektronische draaiplaten = optie, meetkoppen voorzien actieprijs ƒ 29.995,-

sensoren van accu’s, met geheugen, windows besturing

Space Mubrau
Aladin 4-kops, infrarood, 6 CCD ja ja kleurenmonitor 15” op meetkop ja meetkoppen voorzien van accu’s, met geheugen, windows besturing v.a. ƒ 18.968,- netto Postbus 37

sensoren 6120 AA Born
Active 4-kops, infrarood, 8 CCD ja ja kleurenmonitor 14” op meetkop ja volledig kabelloos, meetkoppen voorzien van accu’s, met geheugen, v.a. ƒ 21.870,- netto (046) 485 20 78

sensoren windows besturing, cd-rom, 3D afstelbeelden Fax: (046) 485 22 02
Dynamic 4-kops, infrarood, 8 CCD ja ja kleurenmonitor 19” op meetkop ja volledig kabelloos, meetkoppen voorzien van accu’s, met geheugen, v.a. ƒ 27.279,- netto

sensoren windows besturing, cd-rom, 3D afstelbeelden

Sun Sun Electric Nederland
SAC 1900 4-kops, infrarood, 6 of 8 ja ja kleurenmonitor 14” op meetkop optie met cd-rom 6 sensoren ƒ 20.310,- Postbus 94041

sensoren 8 sensoren ƒ 23.875,- 1090 GA Amsterdam
SAC 3000 W 4-kops, infrarood, 8 sen- ja ja kleurenmonitor 17” op meetkop ja met cd-rom, windows 98, bewegende afstelbeelden ƒ 29.263,- (020) 568 26 11

soren Fax: (020) 694 79 62
SAC 4000 W 4-wiel, draadloos, ja ja kleurenmonitor 17” ja ja werkt met speciale reflectoren en hoogresolutie camera’s i.p.v. meet- v.a. ƒ 48.554,-

camera’s en reflectoren koppen, uitslingeren niet nodig,complete meting in vijf minuten, 
windows 98, cd-rom, hoogte verstelbare meetbalk = optie

*De prijsindicatie (bruto adviesprijs, excl. BTW), 
is doorgaans gebaseerd op een complete basisset, 
inclusief de benodigde meetkoppen, wielklemmen, draai- en schuifplaten.
Veelal zijn er nog diverse toebehoren leverbaar die het werken met de apparatuur kunnen vereenvoudigen.
Vraag daarom altijd een ‘maatwerk-offerte’ aan.
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