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Sikkerhet og komfort under kjørsel blir mer og 
mer viktig og avgjørende for bilister. Testene, 
som skal utføres regelmessig, inkluderer kon-
troll av hjulsystemets tilstand.

LASER EXAMINER er et praktisk lite redskap til 
objektiv måling av slitasje på bremseskiven med 
en nøyaktighet på en tiendedel av en millimeter, 
uten å måtte avmontere hjulet fra kjøretøyet.

Du kan også måle slitasje på dekkets slitebane 
ved å benytte en enkel adapter.

LASER EXAMINER hjelper deg med å utføre disse 
testene raskt og enkelt, samtidig som den leve-
rer en detaljert rapport om ”sunnhetstilstan-
den” på kjøretøyets hjul og garanterer profesjo-
nell service, som bidrar til å holde på kunden. 

Ekte merverdi til verksteder og dekkmontører, 
sammen med et viktig bidrag til sikkerhet på 
veien.

Utviklet i samarbeid med Brembo





LASER EXAMINER gjør det enkelt  og raskt å kontrollere slitasje på bremseskiver, uten å måtte avmontere hjule-
ne. Takket være den integrerte magneten i målesonden skal du bare plassere den på skiven.

Når du trykker på knappen, sender den en laserstråle tvers gjennom skiven. Et tastetrykk til tar den et screenshot,  
som analyseres av et mikrokamera.

LASER EXAMINER behandler målingene på ingen tid og sammenligner dem med en fastlagt minimumsverdi. 
Sammenligningen er både numerisk og visuell og gir mekanikeren en øyeblikkelig vurdering.

LASER EXAMINER har et veldig følsomt måle-
system og leveres med et gyroskop, som kan 
advare brukeren med det samme, hvis målin-
gen er utført feil, og vil dermed gi en forespør-
sel om å gjenta målingen på nytt.

Oversikt over skivemålingene.

Slitasjemåling av bremseskiven

Feil
måling



Ergonomisk design
Med sin avlange ” stilk ” og sitt ergonomiske hånd-
tak, er LASER EXAMINER designet til å være lett 
å bruke, selv når den spesielle formen på lege-
rings- eller jernfelgen gjør bremseskiven vanskelig 
å komme til.



Det er også nødvendig å kontrollere dekkets slitebane regelmessig.

En redusert slitebane svekker kjøretøyets stabilitet, idet dekket blir mer utsatt for skader og 

kan forårsake, at føreren mister kontrollen over bilen i regnvær pga. vannplaning.

LASER EXAMINER har et spesielt magnethode, som gjør, at den raskt kan måle dybden som er igjen av sliteba-
nen. Når den er plassert på dekket, sender den laserstråler bort over overflaten for å gi en objektiv måling.

Resultater av slitebanemålinger med det slitte, 
grafisk fremhevet.

Måling av dekkets slitebane





En topp profesjonell, 
lett administrerbar, service

For å bekrefte og administrere all informasjon fra ski-

ve- og dekkmålingene så effektivt som mulig, har TEXA 

utviklet software til windows PC eller AXONE Nemo til 

bruk sammen med LASER EXAMINER. Mekanikeren 

kan raskt avslutte den objektive testen av ” hjulsyste-

met”, takket være det enkle og intuitive grafiske inter-

face. Menyen er inndelt i tre funksjoner: Skive, Dekk

og Lyn-sjekk. Ved å bruke Lyn-sjekk kan mekanikeren 

raskt sjekke både skive-og slitebane, noe som er vel-

dig brukbart under kjøretøyets sjekk for å gi kunden 

et tydelig bilde av, hvilken tilstand kjøretøyet er i, når 

det kommer til verkstedet. En fullstendig rapport kan 

printes ut til kunden.



Enda enklere
målinger





LASER EXAMINER software inkluderer et sty-
resystem som er uunnværlig for å holde på kun-
dene. Det lar verkstedet eller dekkspesialisten 
behandle alle skive- og dekktester så effektivt 
som mulig, samtidig som det skaper en kom-
plett og alltid oppdatere database med fører- og 
jøretøysdetaljer, komplett med resultatene fra 
de utførte testene, og som tillater at vedlikehol-
delse planlegges.

Et nøyaktig
styresystem
som fastholder
kunden



TEXA
TEXA ble grunnlagt i 1992 i Italia og er i dag globalt 

førende innen design og fremstilling av diagnose- og 

telediagnosetestere, emissiontestere og fyldestasjo-

ner til A/C-anlegg. TEXA dekker det meste av verden 

med et omfattende distribusjonsnettverk; Via sine 

egene datterselskaper markedsfører virksomheten 

sine produkter i Brasil, Frankrike, Tyskland, Japan, 

Storbritannia, Polen, Russland, Spania og USA. På nå-

værende tidspunkt er det ca. 650 TEXA-ansatte på 

verdensplan, heriblant 150 ingeniører og spesialister, 

som jobber med Forskning og Utvikling.

I årenes løp har TEXA vunnet mange priser og inter-

nasjonale annerkjennelser, herunder ”Innovasjon Award 

ved Automechanika i Frankfurt (2010 og 2014), ”Nati-

onal Innovation Award” for å være den mest innovative 

virksomheten i Italia, overrukket av den daværende 

presidenten Giorgio Napolitano (2011), ”Irish Auto-

motive Innovation Award” (2014) og ”Golden Wrench 

Award” i Moskva (2015 og 2017). i 2015 ble TEXA 

av Mit Technology Rewiew klassifisert som en av de 

10 mest ” aktive ” virksomhetene i Italia. I 2016 vant 

TEXA Frost & Sullivan-prisen “European Commercial 

Vehicle Diagnostics Customer Value Leadership”.

Alt TEXA-utstyr er designet, utviklet og fremstilt I Ita-

lia ved hjelp av moderne, automatiserende samlebånd, 

som sikrer maksimal presisjon. TEXA har stort fokus 

på produktkvalitet og har oppnådd sertifisering i over-

enstemmelse med de strenge ISO TS 16949 krav til 

leverandører av originalt utstyr til bil industrien.

ADVARSEL:
Bruk av forskjellige bilprodusenters varemerker og logoer i dette doku-
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har kun det formålet å gjøre det lettere å identifisere, hvilken kjøretøy 
kategori (bil,lastebil,motorsykkel osv.) et TEXA-produkt og/eller software 
program det er beregnet til. Data, beskrivelser og illustrasjoner kan 
endre seg i forhold til det som er beskrevet i dette dokumentet. TEXA 
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Se TEXA-produktenes omfattende dekning

på: www.texa.com/coverage

Se IDC5 kompatibilitet og minimum systemkrav

På: www.texa.com/system


