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e snelste
meetmethode

Uitrollen niet meer nodig.
Binnen één minuut alle wielstanden gemeten.
Alle “live” waarden direct in één overzicht.
Het overzichtelijke afleesscherm laat u alle gemeten waarden zien,
maar u kunt met één druk op de knop een enkele as of zelfs een
enkel wiel tevoorschijn halen. Of bekijk via één muisklik alle maten
zoals een actuele spoorbreedte of wielbasis.
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meer
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Plafondmontage, dus een compleet vrije werkvloer.
Op alle bruggen toe te passen.
Doelen optimaal zichtbaar door zijwaartse opstelling.
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BX Nederland B.V. is al bijna dertig jaar producent, importeur en onderhoudsdienst va

door middel van een kleinschalige aanpak. We geloven sterk in een persoonlijk contac

dan ook uit mensen die al lange tijd bekend zijn met het autovak en de technische werking

DE S I GN
CON SO L E
Professionele designconsole, extra uitstraling.
Ruimte voor PC, 40” TV en A4 laserprinter.
Nederlands design en fabricage.
Design met een hoofdletter ‘D’. De New Dimension uitlijner kan op iedere PC
aangesloten worden maar u kunt ook kiezen voor de hiernaast afgebeelde, door
CBX Nederland ontworpen console in uw werkplaats. De console biedt ruimte
aan een PC, 40” TV en laserprinter en voegt net dat beetje extra toe.
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Meer zien? Op onze website cbx-nederland.nl vindt u een aantal
uitgebreide video’s over de New Dimension uitlijner, de speciale
‘Hang On Tyre’ wielklem, de Design Console en nog veel meer!

ED BY

IN

NL

DE

S

B

ekijk
video

E

D

M A N U F ACT U R

H I GH
T E C H

Loepzuivere hoogresolutie camera’s.
Geen bewegende delen, onderhoudsvrij.
Automatische belichtingscorrectie.
De hightech meetkoppen detecteren automatisch de doelen
en kunnen tot een een honderste graad nauwkeurig de
wielgeometrie meten. De plafondmontage en het gebrek aan
bewegende delen maken de meetkoppen onderhoudsvrij.
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Montage binnen enkele seconden.
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Door CBX ontwikkeld; de HOT-wielklem, waar “HOT” staat
voor “Hang On Tyre”. Binnen seconden aan het wiel te hangen.
Door de opspanmethode is uitslingeren overbodig en wordt
de velg nooit geraakt.
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Velgbeschadigingen uitgesloten.

DE

Nooit meer uitslingeren.
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an en aan alle denkbare garage apparatuur. Wij specialiseren ons in een groot resultaat

ct tussen klant en leverancier, en goede technische know-how. CBX Nederland B.V. bestaat

g van allerlei voertuigen. Bel ons voor een afspraak en eerlijk advies.
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Technische

Specificaties

Meetwaarde
Totaalsporing
Camber
Setback
Hoek Stuwkracht
Caster / Naloop
Fuseehellingshoek (KPI)

Nauwkeurigheid
± 0,04°
± 0,03°
± 0,04°
± 0,02°
± 0,06°
± 0,06°

Database
Meer dan 40.000 voertuigen.
Jaarlijkse updates.
Unieke zoekfunctie.
U kunt continu schakelen tussen het database scherm en het uitlees
scherm, of zelfs tijdens het afstellen een ander model kiezen. De
unieke zoekfunctie maakt het mogelijk op verschillende termen te
zoeken. De database bevat alle fabrikantspecifieke afstelgegevens.
CBX Nederland B.V. staat voor service van begin tot einde.
Daarom dragen wij er zorg voor dat de aanschaf van een ND

Verkoop

uitlijner van offertestadium tot ingebruikname professioneel
verzorgd wordt. Wij inspecteren uw werkplaats uitgebreid
om de beste montage methode toe te passen en gebruiken

Uw WerkplaatsPartner.

alleen de beste materialen en gereedschappen.

Advies

Installatie

Een goede werkplaats is altijd maatwerk en hier steekt CBX
Nederland B.V. met kop en schouders boven de concurrentie
uit.
Uniek aan onze aanpak is ook de mogelijkheid om altijd van

Aftersales

afstand de bediening van uw uitlijn PC over te nemen. Mocht
u nog vragen hebben in de opstartfase, dan kunnen wij altijd
meekijken met uw scherm en u live tips en trucs vertellen. Of
natuurlijk een database update uitvoeren, binnen minuten.
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