Uitlijnen TRUCK
Omschrijving

Art.nr

UITLIJNCOMPUTER TOTAL DRIVE 5040TWS
VOOR TRUCKS

TD 5040TWS

750700

750717

Het type 5040 is de Pentium PC gestuurde economische
uitvoering met 4 CCD sensoren en is voorzien van de
volgende mogelijkheden en eigenschappen.
Infrarood transmissie tussen de meetkoppen onderling en
Bluetooth transmissie tussen de voorste meetkoppen en
het computerkabinet.
Tot de standaard uitrusting behoren:
- Verrijdbaar kabinet met meetkop houders
- Inktjet kleuren printer en toetsenbord
- SVGA 17" kleuren monitor
- Grafische afbeeldingen
- Nederlandstalige software
- 2 meetkoppen voor, met 4 CCD techniek
- 2 IR zenders achter
- Meet alle stuurhoeken van beide assen in 2 stappen
- Setback
- Geen kabels tussen de meetkoppen (Infrarood)
- Meetkop batterijen laden via meetkop houders
- Sneltoetsen op de meetkoppen en toetsenbord (4x)
- Elektronische waterpas in iedere meetkop
- Datatransmissie van meetkoppen naar kabinet via
Bluetooth
- Kalibratie gegevens in meetkoppen
- 7500 voertuig afstelgegevens in database
- 100 voertuigen zelf in te voeren
- Stuurklem, remknecht en gebruiksaanwijzing

Type 5040 TWS

: 4 CCD techniek

STDA 29L Set, 2 stuks mechanische draaiplaten, schijfdiameter Ø 476 mm, draagvermogen 4500 kg per stuk,
geschikt voor alle RAV TD truck modellen .

750775

750765
750700

STDA 44L Set, 2 stuks graden verdeling voor draaiplaten 750717
STDA 29L
STDA 30 E, 2 stuks 4-punts zelf centrerende opspanklem 750775
voor velgen 12” tot 28” band diameter tot 700mm.
Geschikt voor alle typen Total geschikt voor alle type TD
Truck uitlijncomputers. Compleet met 8 stuks
afneembare velgklemmen STDA 40.
Voor accessoires voor bovenstaande machine
zie blz. 4

De meetkophouder is in de hoogte
verstelbaar i.v.m. chassis hoogte
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TRUCK UITLIJNCOMPUTER
TOTAL DRIVE 8060TWS 6CCD – 19”TFT
TOTAL DRIVE 8080TWS 8CCD – 22”TFT

750738
750740

Het type TD8000TWS is de PC pentium gestuurde
uitvoering met 6 of 8 CCD sensoren en is voorzien van
de volgende mogelijkheden en eigenschappen.
Infrarood transmissie tussen de meetkoppen onderling,
Bluetooth transmissie tussen de meetkoppen en het
computerkabinet.
3 D bewegende beelden met hulpprogramma welke de
afstelpunten van het voertuig weergeeft.
Voorzien van speciale software ontwikkeld door truck
uitlijn specialisten.
Er kunnen met deze types ook personenwagens
uitgelijnd worden.

TD 8060 TWS - 6 CCD
750738

TD 8080 TWS - 8 CCD
750740

Geheel kabelloos, Infrarood – Bluetooth
Tot de standaard uitrusting behoren:
- Verrijdbaar kabinet met meetkop houders
- Inktjet kleuren printer en toetsenbord
- TFT 19” kleuren monitor
- 3D bewegende afstel voorbeelden
- Pentium PC met CD-ROM 48X
- Windows XP besturingssysteem
- Nederlands talige software
- Voorbereid voor koppeling in een netwerk
- 2 meetkoppen voor, lange armen met IR sensoren
- 2 meetkoppen achter, met IR sensoren
- Datatransmissie van tussen de meetkoppen en het
bedieningskabinet Bluetooth
- Meet alle relevante stuurhoeken van beide assen
- Geen kabels tussen de meetkoppen (Infrarood)
- Meetkop batterijen laden via meetkop houders
- Sneltoetsen op de meetkoppen en toetsenbord (4x)
- Elektronische waterpas in iedere meetkop
- Kalibratie gegevens in meetkoppen
Aanbevolen optie
STDA 92, 2 stuks 3-punts Quick Locking zelf
centrerende opspanklem met snelkoppel wielarmen.
Voor band diameter 890-1290mm. Inclusief 6 stuks korte
en 6 stuks lange adapters. Geschikt voor alle type TD
truck uitlijncomputers.
RUN OUT met deze klemmen is niet nodig.
Bespaart ca. 20 minuten arbeidstijd per wagen.

750770

Voorste meetkoppen met lange armen
met 4 LED sensors en hebben een
bereik van 18 meter.
Voor accessoires voor bovenstaande machines
zie blz. 4
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TRUCK UITLIJNCOMPUTER
TOTAL DRIVE 8060 TWSR 6CCD-19”TFT
TOTAL DRIVE 8080 TWSR 8 CCD-22”TFT

750739
750741

Het type TD8000TWS is de PC pentium gestuurde
uitvoering met 6 of 8 CCD sensoren en is voorzien van
de volgende mogelijkheden en eigenschappen.
Infrarood transmissie tussen de meetkoppen onderling,
Bluetooth transmissie tussen de meetkoppen en het
computerkabinet.
3 D bewegende beelden met hulpprogramma welke de
afstelpunten van het voertuig weergeeft.
Voorzien van speciale software ontwikkeld door truck
uitlijn specialisten.
Niet geschikt voor voertuigen met een wieldiameter
kleiner dan 760mm.

TD 8060 TWSR - 6 CCD
750739

TD 8080 TWSR - 8 CCD
750741

Voor en achterste meetkopen met
geknikte armen met 4 LED sensors en
hebben een bereik van 18 meter.

Geheel kabelloos, Infrarood – Bluetooth
Tot de standaard uitrusting behoren:
- Verrijdbaar kabinet met meetkop houders
- Inktjet kleuren printer en toetsenbord
- TFT 22” kleuren monitor
- 3D bewegende afstel voorbeelden
- Pentium PC met CD-ROM 48X
- Windows XP besturingssysteem
- Nederlands talige software
- Voorbereid voor koppeling in een netwerk
- 2 meetkoppen voor, lange armen met IR sensoren
- 2 meetkoppen achter, met IR sensoren
- Datatransmissie van tussen de meetkoppen en het
bedieningskabinet Bluetooth
- Meet alle relevante stuurhoeken van beide assen
- Geen kabels tussen de meetkoppen (Infrarood)
- Meetkop batterijen laden via meetkop houders
- Sneltoetsen op de meetkoppen en toetsenbord (4x)
- Elektronische waterpas in iedere meetkop
- Kalibratie gegevens in meetkoppen
Aanbevolen optie
STDA 92, 2 stuks 3-punts Quick Locking zelf
centrerende opspanklem met snelkoppel wielarmen.
Voor band diameter 890-1290mm. Inclusief 6 stuks korte
en 6 stuks lange adapters. Geschikt voor alle type TD
truck uitlijncomputers.
RUN OUT met deze klemmen is niet nodig.
Bespaart ca. 20 minuten arbeidstijd per wagen.

750770

Voor accessoires voor bovenstaande machines
zie blz. 4
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ACCESSOIRES VOOR TRUCK UITLIJNAPPARATUUR
VELG OPSPANKLEMMEN

STDA 30 E, 2 stuks 4-punts zelf centrerende opspanklem 750775
voor velgen 12” tot 28” band diameter tot 700mm.
Geschikt voor alle typen Total geschikt voor alle type TD
Truck uitlijncomputers. Compleet met 8 stuks
afneembare velgklemmen STDA 40.

STDA 30 E

STDA 48 E, 2 stuks 4-punts Quick Locking zelf
750776
centrerende opspanklem met snelkoppel wielarmen. Voor
velgen 12” tot 28” en band diameter 780-1220mm.
Geschikt voor alle type TD truck uitlijncomputers.

STDA 48 E
STDA 92, 2 stuks 3-punts Quick Locking zelf
750770
centrerende opspanklem met snelkoppel wielarmen. Voor
band diameter 890-1290mm. Inclusief 6 stuks korte en 6
stuks lange adapters. Geschikt voor alle type TD truck
uitlijncomputers.
RUN OUT met deze klemmen is niet nodig.
Bespaart ca. 20 minuten arbeidstijd per wagen.

STDA 92
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