Fixturlaser Laser Kit
As-uitlijnapparatuur is eindelijk voor iedereen betaalbaar. Vaak
betekent een lage prijs inboeten op de gebruiksvriendelijkheid of
kwaliteit van de apparatuur, of zelfs op beide. Dat geldt niet voor de
Fixturlaser Laser Kit.
De Fixturlaser Laser Kit bestaat uit twee draadloze detectoren. Het
gebruik van lijnlasers verkort de opbouwtijd. Om u het uitlijnen nog
gemakkelijker te maken, zijn de detectoren al voorgemonteerd en
ingesteld in de meest voorkomende set-up. De gratis software werkt
op een iOS of Android tablet of telefoon en leidt de gebruiker door
middel van iconen door het uitlijnproces. Iedere stap is grafisch
verbeeld, zodat er geen tekst- of taalproblemen kunnen ontstaan.
Het scherm toont bovendien duidelijk de actuele stand van de
machine en geeft aan wanneer de uitlijning gereed is. Automatisch
wordt een rapportage met alle relevante informatie gemaakt en
opgeslagen. Kortom: de Fixturlaser Laser Kit heeft alle functionaliteit
die een gebruiker zich kan wensen en is gebaseerd op onze meest
succesvolle en betrouwbare systemen.

Hoe de Fixturlaser Laser Kit werkt:

Voer de afstanden in.

Draai de sensoren naar de 15.00-uurpositie
en voer de laatste meting uit. De resultaten
verschijnen direct in het scherm.

Draai de sensoren naar de 09.00-uurpositie
en druk op het meeticoon.

Corrigeer in verticale richting en druk
daarna op het icoon ‘live uitlezen’.

Draai de sensoren naar de 12.00-uurpositie
en voer de tweede meting uit.

Voer de horizontale “live” correctie uit,
en meet hierna opnieuw.

Gebruiksvriendelijke user interface
De user interface begeleidt de gebruiker door het meet- en uitlijnproces. Het gebruik van iconen en symbolen zorgt
ervoor dat een mogelijke taalbarrière geen rol speelt.

Vertizontal Moves
De innovatieve Vertizontal Moves-functie bespaart de gebruiker tijd en energie. Er is slechts één meting nodig om
verticale en horizontale aanpassingen te kunnen uitvoeren.

Voorgemonteerde sensoren
De sensoren zijn voorgemonteerd op de beugels en ingesteld in de meest gebruikelijke set-up.
Automatische verbinding
De sensoren maken automatisch verbinding via Bluetooth zodra de app start.

De Fixturlaser Laser Kit
is ontworpen om in
combinatie met de gratis
Laser Kit app te gebruiken.

Download de app via:

Wat zit er in de koffer?

Vulplaten(koffers)

Trillingsmeetapparatuur

Hydraulisch gereedschap

Fixturlaser NXA

Fixturlaser EVO

Fixturlaser GO Pro
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1x Fixturlaser M5, 1x Fixturlaser S5,
2x V-beugel met ketting, 1x rolmaat 5m,
1x lader, 1x laadkabel, 1x as voor stangen

