Beissbarth
Wieluitlijning en
Adas kalibratie

MEETBAAR BETER
De Duitse equipmentfabrikant Beissbarth
GmbH uit Munchen produceert moderne

Precisie equipment
van Beissbarth

wielserviceequipment in het premiumsegment voor universele autobedrijven, merkdealers, bandenspecialisten en autofabrikanten. Het portfolio omvat producten voor
wieluitlijning, kalibratie van rijhulpsystemen,
koplampafstelapparaten, remmentestbanken
en apparatuur voor bandenswervice. Beiss-

EASY CCD EXCELLENCE OEM
Artikelnummer 1690310074

CCD wieluitlijning: economisch, ﬂexibel, ruimtebesparend
■

Hoge nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid door keuze
rollend- of opgeheven uitslingeren

■

Permanente nauwkeurige zelfcontrole door 360º meting

■

Gehomologeerd door meerdere autofabrikanten waaronder
VAG en BMW

■

Draadloze gegevensoverdracht tussen PC en meetkoppen

■

Ruimtebesparend door meting aan de wielen

■

Vierkantuitlijning, ook geschikt voor schade auto’s

■

Break-even vanaf 3 auto’s per week

barth heeft meer dan 120 jaar ervaring en
werkt nauw samen met de toonaangevende

BB FAS1000

autofabrikanten. Dit vormt de constante
basis voor innovatie, hoge kwaliteit en nau-

Artikelnummer 8900380003

wkeurigheid.

EASY 3D+ 120 YEARS EDITIE

Volledige kalibratie volgens de voorschriften van de
fabrikant

Werkplaatsequipment met sterke

Artikelnummer 1690700013

■

aftersales

100% kalibreren volgens voorschriften van de fabrikant in
combinatie met Beissbarth Easy CCD of Easy 3D wieluitlijning

12 camera 3D technologie, de precisie van meten
voldoet aan de hoogste eisen

■

Statische kalibratie van camera’s en radarsensoren
Uitbreidbaar naar lidar- en nachtzichtcamera’s

■

■

Zeer compacte opstelling door meting tussen de wielen
(geen vaste camera voor de brug)

■

■

Uitermate toepasbaar op bestaande bruggen (kolommen
zitten niet in het zichtveld van de camera’s)

Uitbreiding naar een multi-brand oplossing op elk moment
mogelijk, geschikt voor kalibratie van andere merken dan
VAG groep

■

Optioneel: begeleidende OEM VAG test- en afstelprocedures

Nijboer Blijstra Techniek richt zich al sinds
1984 op onderhoud, kalibratie en reparatie
van werkplaatsequipment. Met merknamen
als Bosch, Beissbarth, Arex, Sice en OMCN
leveren wij een compleet assortiment van
A kwaliteit werkplaatsapparatuur. Door de
verkoop via uw automaterialen partner krijgt
u de beste prijs en kunnen wij ons richten
op de service en aftersales.

■

Meest zuivere meting (camera’s bewegen met de brug mee)

■

Gehomologeerd door meerdere autofabrikanten waaronder
VAG en BMW

■

Hoogst haalbare bedrijfszekerheid (korte afstand tussen
camera’s en reﬂectiebord resulteert in minimaal signaalverlies)

ML35

■

Standaard met magneetklemmen voor snelle bevestiging
aan de wielen

Artikelnummer 1692000039

■

Uitbreidbaar naar ADAS (geen uitlijnkolom voor de brug die
het ADAS kalibratiebord in de weg zit)

■

Break-even vanaf 3 auto’s per week

Optioneel WLAN-kit

Precieze en snelle wieluitlijning
■

3D technologie voor een rendabele prijs

■

Eenvoudige en intuitieve bediening

■

Break-even vanaf 2 auto’s per week

TOP OF THE LINE

Touchless Excellence
Artikelnummer 1690900011

60
SEC

4 WIELEN

■

Snelle meting op vier wielen tegelijk in slechts 60 seconde

■

Zeer nauwkeurige meting (geen wielklemmen, dus geen opspanfouten)

■

Geen tijdrovende setup van wielklemmen, meetborden en uitslingeren

■

Compacte opstelling: geen camera’s voor de brug

■

Eenvoudige positionering van de sensoren zonder tijdrovende aanpassingen

■

Metingen binnen enkele seconden na het passeren van de camera’s

■

Nieuw uitlijnprogramma met een intuïtieve en eersteklas graﬁsche gebruikersinterface

■

Uitermate geschikt voor snelle ingangscontrole / teststraat
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