
NIEUW !
AC 400 klemmen :
De lichtgewicht klemmen zorgen voor een 
vliegensvlugge montage.
Omdat deze klemmen op de band is er geen 
enkele kans op schade aan de velg.

Geoliner 678

Bijkomende metingen :
Dankzij de geïntegreerde meting van de 
wielbasis en de diagonaalmeting is dit ook het 
perfecte toestel voor schadeherstel.

Audit modus :
In slechts enkele seconden heeft men een 
antwoord op de vraag of een uitlijning nodig is.
Dit is uiteraard een perfecte manier om 
uitlijningen aan te bieden aan de klant.

Geconnecteerd :
- Automatische update software/specificaties
- Printen en rapporten versturen via cloud
- Tablet of smartphone als extra scherm

Lanceringsprijs : € 18.995 !

Geoliner 630 Tilt + Quattrolift 4000 WA

+

+

+

Geoliner 630 Tilt :
Ook de Geoliner 630 Tilt is een 
uitlijntoestel van de nieuwste generatie 
van Hofmann.
Dit razendsnelle uitlijntoestel is uitgerust 
met videocamera’s die filmen ipv foto’s te 
nemen.
Hierdoor heeft men al een betrouwbare 
en accurate meting in minder dan 2 
minuten(!).
 
Quattrolift 4000 :
Deze hefbrug is speciaal ontworpen voor 
uitlijnen. 
Door de geïntegreerde schuifplaten 
achteraan en de draaiplaten en 
accessoires vooraan krijgt men een 
perfect vlak oppervlak.
Een absolute must om correct uit te lijnen! 

Promoprijs : € 19.995 !
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De Butler Kendo.30 is een 
aanwinst voor elke werkplaats.
Door zijn eenvoudige manipulatie 
en kunststof monteerkop is deze 
bandenwisselaar het perfecte 
huwelijk tussen snelheid en 
veiligheid.

Kendo .30 Light

+

+

Dit nieuwe toptoestel van Hofmann is een plezier 
om mee te werken.
Door zijn intuïtief touchscreen van industïele 
kwaliteit is het enorm eenvoudig om alle instellingen 
te vinden.
Dankzij de eenvoudig manipuleerbare binnenarm en 
sonar is het opnemen van de velgmaten geen enkel 
probleem.
De automatische opspanning en de laser die de 
exacte plaats aanduidt maken het plaatje compleet.
 

Geodyna 7340P

Pakketprijs : € 13.750

70409007 3000 5015

Ook beschikbaar in :

De Hofmann Monty 3300-24 is het 
ultieme werkpaard.
Door zijn standaard inbegrepen 
hulparm zijn zelfs de moeilijkste 
banden geen enkel probleem.
Komt ook standaard met 
opblaasstation en handige 
opbergbox.

Monty 3300-24

Pakketprijs : € 11.250

Speedtread
Dankzij de 4 geïntegreerde camera’s en 2 lasers zijn 
accurate en herhaalbare metingen gegarandeerd met deze 
zeer compleet uitgeruste profieldieptemeter.

Dit systeem is ook volledig alleenstaand, dit wil zeggen: geen 
internetverbinding of maandelijks abonnement!

Is standaard uitgerust met nummerplaatherkenning.
Beschikbaar in inbouw of opbouwversie.

Na de meting krijgt men een zeer 
overzichtelijk en duidelijk rapport waar 
men niet alleen perfect de profieldiepte van 
kan aflezen maar ook of er al dan niet een 
wieluitlijning nodig is.
Een volledige diagnosetool dus!

Promoprijs : € 17.995

Vraag ons om een demonstratie in uw 
werkplaats!



Kendo .30 Light

Pakketprijs : € 13.750

Monty 3300-24

Pakketprijs : € 11.250

Promoprijs : € 17.995

Techno Vector 8 Techno Vector 7

Volledig contactloos uitlijntoestel !

Stap in de toekomst dankzij de Techno Vector 8: een volledig 
contactloos uitlijntoestel. 
- Geen enkele kans meer op beschadiging van velgen.
- Uitlijnen wordt kinderspel: u rijd de wagen op de uitlijnbrug en het
  toestel doet de rest!
- Dankzij de roterende achterkolommen kan men van de kleinste
  voertuigen tot bestelwagens uitlijnen.

Kies het perfecte model voor uw werkplaats: 
2/4 camera’s

Instapmodel met 2 camera’s: Perfect uitlijntoestel voor een 
correcte prijs. 
Professioneel model met 4 camera’s: meten van de grond tot 
op werkhoogte.

Beide toestellen komen met draaitafels & afstandsbediening

2 camera’s:  € 12.995
4 camera’s:  € 15.995

eerste 5 toestellen :
€ 34.995!      € 39.950
Toestel een maand op proef? Contacteer ons!

Techno Vector  : De revolutie in uitlijnen

Correcte & overzichtelijke resultaten

Na de meting krijgt men correcte en 
overzichtelijke afstelbeelden in een 
moderne, frisse look.
Een plezier om mee te werken.

Duidelijk rapport

Na de uitlijning krijgt men een zeer 
correct rapport om op te slaan in het 
eigen systeem en volledig aanpasbaar 
om mee te geven met de klant.

3D afstelbeelden

Dankzij de geïntegreerde 3D tekeningen kan zelfs de grootste leek 
uitlijnen met deze uitlijntoestellen. De beelden laten exact zien wat 
er waar moet aangepast worden om tot een correcte uitlijning te 
komen.

Techno Vector 7  Truck
3D uitlijntoestel voor 
vrachtwagens !

Vrachtwagens uitlijnen word 
even snel en eenvoudig als 
personenwagens!

Mogelijkheid om 2 / 4 assen 
tegelijkertijd uit te lijnen.

Draaiplaten & afstandsbediening  
standaard inbegrepen.

Versie 2 assen :
Promoprijs : €17.500

A ES
Alignment specialist equipment



King 5600

1500 kg2300 mm43”14”-44”/56”

De perfecte combinatie van kracht & snelheid

Krikken

Slagmoersleutels

IT 3.5K  230  LCD Mini  Ductor  Venom
De inductieverwarmer bij uitstek 
voor de echte professional:

- Uitgerust met LCD -display voor
  een eenvoudige weergave van
  de instellingen

- 230V - 3,5 Kw - 16A

- Beschermingsgraad: IP 21

- Kabel: 3 meter 

- Gewicht toestel: 13 kg

- Werkfrequentie: 15-30 Khz

- Trolley in optie

Promoprijs : € 2.250

Promoprijs : € 12.995

De gasbrander is verleden tijd 
dankzij de AIT Mini Ductor Venom!

- Specifiek ontworpen voor het
  losmaken van moeren en bouten

- Perfect voor gebruik bij
  wieluitlijning

- Wordt standaard geleverd met
  drie verschillende
  verwarmingsspoelen

- Standaard voorzien van een
  handige opbergkoffer

Promoprijs : € 750

West-, Oost Vlaanderen
en Vlaams-Brabant

Luc Vermoens

Gsm : 0496/253.353
email : luc.vermoens@proveqplus.com

Antwerpen, Limburg en
Vlaams-Brabant

Eddy Brepoels

Gsm : 0496/253.253
email : eddy.brepoels@proveqplus.com

Wallonië, Brussel en
G.H. Luxemburg

Francis Maghe

Gsm : 0490/490.878
email : francis.maghe@proveqplus.com

+ Gratis


