
GEOLINER  678
3D WIELUITLIJNER



SNEL EN GEBRUIKSVRIENDELIJK

o Nieuwe, intuïtieve software is in samenwerking met monteurs uit de prak-

tijk ontworpen om de belangrijkste uitlijningfuncties altijd onder handbereik te 

hebben, slechts een klik verwijderd!

o Volledig uitlijningsproces in minimale stappen wat resulteert in meer uitlij-

ningen per dag

o Waarschuwen, diagnosefunctie  voor het detecteren en zo mogelijk fouten 

compenseren zonder onderbreking van het uitlijnproces

AC400 TOUCHLESS BANDKLEMMEN

o Touchless Design – Zorgt voor veilig klemmen zonder velgcontact

o Snelle installatie – Sneller uw resultaat in beeld. Geen adapters nodig!

GEAVANCEERDE FUNCTIES

o Automatische tracking - Camera’s volgen het voertuig als 

deze in hoogte wordt verplaatst.

o Video Speed Camera - Maakt een supersnelle velgslag-

compensatie mogelijk

o Live Readings –  Nooit meer opnieuw een meting doen.

CLOUDSERVICES EN ONLINE RAPPORTBEHEER

o Biedt snelle toegang tot voertuigspecificaties en reparatie-informatie, 

ADAS-gids, technische servicebulletins, terugroepinformatie,informatie 

over sensorreset, firmware-updates en nog veel meer

o Snelle en eenvoudige software- en voertuigspecificatie-updates

o Rapporten voor afdruk-, e-mail- of tekst

o Autodata update mogelijk via internet

   HOFMANN

        

Hofmann  (onderdeel van de Snap-on Groep)  is 
al sinds 1931 wereldwijd een betrouwbare part-
ner 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 autofa-
brikanten.

Kies voor:

Specialisten

Advies op maat 

Premium kwaliteit

Persoonlijke service

Fabriekshomologaties
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

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

Besturing:   Linux   

Camera’s:  ULTRA DigiSmart technologie  

Voertuigdatabank:  Universeel     

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

STANDAARD LEVERING:   
 
- Cabinet en camera kolommen  

- 4 wielklemmen incl. targets  

- Stuurwiel vastzetter   

- Rempedaal vastzetter  

 - Printer   

   

Mobielkit

MB wagenhoogtemeter

Draaiplaten

Specificaties


