
TESTUDSTYR

Anvendelse Beskrivelse:

 CMOS kamera til alle typer forlygter (LED, LED-Matrix,  
 Xenon, H4, H7..) på motorcykler, personbiler og lastbiler

 Digital, interaktiv 7“ touchscreen 
 Fresnel linse med stor overflade for hurtig positionering  

 foran bilen
 Drejelig, sort eloxeret søjle til optikhuset
 Laserviser med batteri på top af søjlen til tilpasning af  

 optiken mod bilen
 Elektronisk hældningssensor til kompensation af   

 ujævnheder på SEP arbejdspladsen til 3°
 Processor-understøttet system med stor flash   

 hukommelse
 USB- stik til opdatering og hukommelse for data
 Stort batteri (Li-ion) til kabelløs og lang drift
 Batterioplader
 Software (patenteret) for kompensering for   

 ujævnt gulv
 Styrer op til 4 arbejdssteder med hver 10 forskellige  

 zoner for forskellige akselafstande
 Meget stabil søjle, der leveres  med enten gummihjul  

 eller skinnesystem

Versioner:

 Leveres  med enten   
 gummihjul eller    
 skinnesystem

 Skinnesæt for gulvmontage
 Skinnesæt for    

 nedsænkning i gulv
 Hjulsæt til andre fabrikater

Tilbehør:

 Skinneforlængersæt
 Håndtag
 Skinnesæt
 Display afdækning
 Hjulsæt til andre fabrikater

Lightmaster MC17
Lygteindstillingsapparat

 Indstilling af forlygter
 Reparationer og  

 vedligeholdelse
 Testudstyr
 Afprøvning

Godkendelser / anbefalinger

 Volvo
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7“ touchscreen

Tekniske data  

Mål, foroven  0 – 800 mm / 10 m ( 0 … 8,0 %)

Mål, forneden  0 – 800 mm / 10 m ( 0 … 8,0 %)

Mål, venstre  0 -1.000 mm / 10 m ( 0 … 10% )

Mål, højre  0 -1.000 mm / 10 m ( 0 … 10% )

Lysstyrke  125.000 cd

Lysintensitet  200 lx

Intensitetsafvigelse  +/- 5 %

Udmålingsafstand  100 … 500 mm

Arbejdstemperatur  5 °C – 45 °C

Relativ luftfugtighed  Maximal 80 %

Li-on Akku for trådløs brug  7,4 V / 13.000 mAh

Li-on Akku for 
strømtilslutning  

8,5 V / 2 A

 Display afdækning med spejl

Lightmaster MC17
Lygteindstillingsapparat

Scan QR-koden for detaljeret 
produktinformation.

Yderligere information på 
www.autopstenhoj.com

 Display afdækning

Håndtag

AUTOPSTENHOJ GmbH
Sandkampstraße 90 
D-48432 Rheine 

  +49 5971 8602-02
  info@autopstenhoj.com

AUTOPSTENHOJ GmbH 
Barrit Langgade 188-190
DK-7150 Barrit

  +45 76 82 13 30
  info@autopstenhoj.com


