
CBX Nederland is gespeciali-
seerd in uitlijntechnieken. 

Onder andere de – in eigen 
huis ontwikkelde – HOT uit-
lijnklem, biedt vele voordelen 
voor de eindgebruiker.

De TECO 920 is voorzien van 
de nieuwste camera tech-
nieken, waaronder speciale 
lichtfilters waardoor uitlijnen 
onder alle lichtomstandighe-
den mogelijk is.

Automatische werking, zeer 
complete database,
gerenommeerde kwaliteit 
tegen een schappelijke prijs 
maakt de TECO 920 tot de 
beste keuze op gebied van 
3D uitlijnensystemen.

Hét snelste verkrijgbare 3D uitlijnsysteem

TECO 920

3d uitlijnen

www.cbx-nederland.nl
0345 - 580.670

verkoop@cbx-nederland.nl
Type- en drukfouten voorbehouden

35
JAAR

SINDS 1985



TECO is als specialist van wiel-
service apparatuur altijd gericht 
op het fabriceren en leveren van 

hoogwaardige apparatuur.

 Door de integratie van de 
Nexion groep is het mogelijk 
om een zeer hoogwaardig en 

vernieuwend 3D uitlijnsysteem 
te ontwikkelen.

Betrouwbaarheid, bedieningsge-
mak en gebruiksvriendelijk zijn 
de pilaren waarop TECO haar 

producten ontwikkeld.

In combinatie met de HOT 
klemmen van CBX is dit 

uitlijnsysteem het snelst en 
gebruiksvriendelijkste 

uitlijnsysteem wat nu op de 
markt is. CBX is gespecialiseerd 

in uitlijnen, waardoor u 
verzekerd bent van goede 

service en aftersales, ook na de 
koop!

Automatische volgsysteem (hoogte)

Meer dan 40.000 voertuigen

Super gebruiksvriendelijk en snel

Klaar voor de toekomst (ADAS)

Leverbaar met mobiele trolley

EIGENSCHAPPEN

eigenschappen

Database 40.000+ voertuigen

Meetnauwkeurigheid 0,01˚

Snelheid meting < 1 minuut

Compacte targets 15x13cm (voor) / 25x23cm (achter)

Hoogteverstelling Automatisch volgend

Ondersteunend Afbeeldingen bij afstellen (Optioneel)

Besturingssysteem Windows 10

Volautomatisch

snel en zuiver

De uitlijner zorgt zelf dat de 
targets optimaal in beeld 
blijven door de targets te 
automatisch te volgen.

Door de unieke HOT klem 
kan je niet alleen schadevrij 
en zuiver meten, het is ook 
nog eens snel en eenvoudig.

CBX Nederland BV
Poppenbouwing 2A

4191NZ Geldermalsen

www.cbx-nederland.nl
verkoop@cbx-nederland.nl

0345 - 580.670
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