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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Opspancapacieteit:  19 - 39 inch (48,3 tot 99,1 cm) wieldiameter  

Beeldscherm:  24 inch flat-screen   

Software:  Pro 42     

Camera’s:  3 x DigiSmart technologie      

Voertuigdatabank:  Universeel incl. VAS en MB OE procedures      

Kleurstelling cabinet:  Blauw      

Spoorbreedte:  1.219 - 2.438 mm       

Wielbasis:  2.007 - 4.572 mm       

Aansluiting:  230 V 1 pH - 50/60 Hz       

          

  

OPTIES:     
 
- Mobielkit                                         

- Draai/schuifplaten   

- MB wagenhoogtemeter  

    

HOMOLOGATIES:  
- Audi - Skoda - Seat 

- Porsche - Mercedes - Smart 

- Renault - Volkswagen

STANDAARD LEVERING:   
 
- Cabinet en 2 camera kolommen  

- 4 wielklemmen incl. targets  

- TIP target   

- Stuurwiel vastzetter   

- Rempedaal vastzetter   

- Printer   

- Afstandsbediening  

 

Specificaties

GEOLINER 790
3D WIELUITLIJNER



Alle voertuigafmetingen in beeld asverzet, 

wielbasis en kruislinks, waarschuwing bij een 

te grote afwijking. Rolling Radius meet alle 

bandenmaten. 

Automatische voertuig volging

Het camerasysteem volgt automatisch de 

hoogte van het voertuig, wanneer de brug in 

hoogte verplaatst word, gaan de camera’s dus 

mee naar de gewenste werkhoogte.
VODI™

(Vehicle Orientation Directional Indicator) 

begeleid de monteur door middel van het in-

dicatoren op de camera door het uitlijnproces.  

Dit vermindert het heen en weer lopen tussen 

voertuig en uitlijnkast.

Kalibratie bok (VAS 6430) t.b.v. rijhulp 

systemen simpel aan te sluiten via optionaal 

leverbare extra camera (VAS 701 001/1)

Help video’s 

De monteur kan afstelinstructies video’s  op-

roepen tijdens het uitlijnproces. 

   HOFMANN

        

Hofmann  (onderdeel van de Snap-on Groep)  is al 
sinds 1931 wereldwijd een betrouwbare partner van 
de auto- en bandenindustrie. Het merk staat voor 
kwaliteit en inovatie op het gebied van wielservice 
apparatuur. Veel van de machines zijn goedgekeurd 
en worden aanbevolen door autofabrikanten.

De uitlijner is uitgerust met een speciale target 

waardoor bij sommige automerken de wa-

genhoogte automatisch gemeten wordt. De  

rijhoogte’s worden door de software verwerkt 

en de voertuigspecificaties worden automa-

tisch aangepast.

SCAN OF KLIK OP 
QR CODE OM NAAR 
PRODUCTVIDEO TE GAAN 

Kies voor:

Specialisten

Advies op maat 

Premium kwaliteit

Persoonlijke service

Fabriekshomologaties

https://youtu.be/XA4pwUaMALo

