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Wij staan persoonlijk voor u klaar: Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

Koplamp tester
Product omschrijving
Onze TW SWE-A voldoet aan de nieuwste richtlijnen voor het controleren van de afstelling van de koplampen.
Het is uitgerust meteen handwiel met markeringen die zorgt voor een gemakkelijke afstelling een aanpassing van
kop- en mistlichten. Verder is het apparaat uitgerust met een digitale luxmeter, draadaansluiting en incl. type
goedkeuring door de TÜV (met type goedkeuringsnummer TP).

Product omschrijving
Onze TW SWE-B voldoet aan de nieuwste richtlijnen voor het controleren van de afstelling van de koplampen. 
Het is uitgerust met een track-systeem van 4 meter, laserstralen, laserpointer en digitale luxmeter. Verder is heeft
het apparaat een draaibare geleidestang met voetpedaalner en heeft het een typegoedkeuring door de TÜV (met 
typegoedkeuringsnummer TP).

Product omschrijving
Onze TW SWE-C voldoet aan de nieuwste richtlijnen van afstelling van de koplampen. Het is uitgerust met een 4 meter
tracksysteem, CMOS camera, geintegreerde tablet als display, laservisieren, laserpointer en digitale luxmeter. Bovendien is het 
apparaat uitgerust met een draaibare geleidestang met voetpedaal en heeft het teen typegoedkeuring van de (met
typegoedkeuringsnummer TP), optioneel met ASA interface.

Product omschrijving
Onze TW SWE-D voldoet aan de laatste richtlijnen voor het controleren van de afstelling van de koplampen. Het is uitgerust met een SLS
zelfnivellerend systeem zodat er geen speciale nivellering van de vloer of het gebruik van een railsysteem nodig is, het compenseert oneffenheden verticaal
en horizontaal binnen 1-2 seconden onafhankelijk tot de wettelijke maximum limiet. CMOS camera inclusief 10“ aanraakscherm in kleur geïntegreerd als tablet, 
laser zicht, laserpointer en digitale luxmeter. Bovendien is het apparaat uitgerust met een roterende geleidestang met voetpedaal en beschikt het over een 
typegoedkeuring van de TÜV (met typegoedkeuringsnummer TP), naar keuze met ASA-interface.
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Eigenschappen
Of� cieel goedgekeurd met typegoedkeuring door de TÜV (met typegoedkeuringsnummer TP)• 
Voor alle voertuigcategoriën zoals personenauto’s, bedrijfsvoertuigen en twee-wielers• 
Kruisdraad zicht voor exacte uitlijning en positionering• 
Geschikt voor alle verlichtingstypes, zoals gloeillampen, halogene lampen,• 

 xenon- en LED verlichting
Lichtbak met één hand verstelbaar met automat. slot• 
Geïntegreerde luxmeter voor meting van de lichtsterkte• 

Eigenschappen
Of� cieel goedgekeurd met typegoedkeuring door de TÜV (met typegoedkeuringsnummer TP)• 
Voor alle voertuigcategoriën zoals personenauto’s, bedrijfsvoertuigen en twee-wielers• 
Kruisdraad zicht voor exacte uitlijning en positionering• 
Laserpointer voor exacte bepaling van het midden van de koplamp• 
Horizontale en verticale schaal | Stang met voetpedaal (draaibaar)• 
Geschikt voor alle lichtbronnen, zoals gloeidraad, halogeen, xenon. LED en laser• 
Lichtbak met één hand verstelbaar met automat. slot• 
Stang met meetschaal voor nauwkeurige positionering van de hoogte• 
Geintegreerde luxmeter voor het meten van de lichtsterkte• 
Optionele toebehoren: beschermhoes tegen stof en vuil• 

Eigenschappen
Of� cieel goedgekeurd met typegoedkeuring door de TÜV (met typegoedkeuringsnummer TP)• 
CMOS camera voor snelle beeldverwerking | Geintegreerde tablet-pc als display en bediening• 
Gemakkelijke bediening met autom. programmagids | Horizontale en verticale schaal• 
Verschillende talen te kiezen naast de Duitse taal | Stang met voetpedaal (draaibaar)• 
Gegevensoverdacht naar printer of PC per Bluetooth, WIFI of USB• 
Voor alle voertuigcategoriën zoals personenauto’s, bedrijfsvoertuigen en twee-wielers• 
Laservisier voor exacte uitlijning en positionering | Opslag van alle gegevens• 
Laserpointer voor exacte bepaling van het midden van de koplamp• 
Geschikt voor alle lichtbronnen, zoals gloeidraad, halogeen, xenon. LED en laser• 
Lichtbak met één hand verstelbaar met automat. slot• 
Stang met meetschaal voor nauwkeurige positionering van de hoogte• 
Geintegreerde luxmeter voor het meten van de lichtsterk• 

Eigenschappen
Self Leveling System (SLS) compenseert ongelijkmatige vloeren verticaal en horizontaal binnen 1-2 sec.• 
De wettelijke maximale limiet van 3% voor alle SLS-apparaten wordt gehaald door onze TW SWE-D met een• 

 compensatiecapaciteit van maximaal 10% | Geintegreerde luxmeter voor het meten van de lichtster
Of� cieel goedgekeurd met typegoedkeuring door de TÜV (met typegoedkeuringsnummer TP)• 
CMOS camera voor snelle beeldverwerking | Geintegreerde tablet-pc als display en bediening• 
Gemakkelijke bediening met autom. programmagids | Horizontale en verticale schaal• 
Verschillende talen te kiezen naast de Duitse taal | Stang met voetpedaal (draaibaar)• 
Gegevensoverdacht naar printer of PC per Bluetooth, WIFI of USB | 2 in hoogte verstelbare assen• 
Voor alle voertuigcategoriën zoals personenauto’s, bedrijfsvoertuigen en twee-wielers• 
Laservisier voor exacte uitlijning en positionering | Opslag van alle gegevens• 
Laserpointer voor exacte bepaling van het midden van de koplamp | Geïntegreerd waterpas• 
Geschikt voor alle lichtbronnen, zoals gloeidraad, halogeen, xenon. LED en laser• 
Lichtbak met één hand verstelbaar met automat. slot | Optionele ASA-interface• 
Stang met meetschaal voor nauwkeurige positionering van de hoogte• 

TW SWE-A 

TW SWE-B 

TW SWE-C 

TW SWE-D 

Levering inclusief-bescherming- 
shoes tegen stof en vuil

Levering inclusief-
bescherming- shoes
tegen stof en vuil

Artnr.: >> SWE-A SWE-B SWE-C SWE-D

Voor LED licht
Voorwaardelijk
te gebruiken   

Voor laser licht   
CMOS-camera  
10“ kleurendisplay  
Gegevens oplaan + overdragen  
USB poort  
WIFI / WLAN  
Bluetooth  
ASA interface  
Railsysteem   
In hoogte verstelbare as   
Inclusief beschermhoes  

Artnr.: >> SWE-A SWE-B SWE-C SWE-D

Self Leveling System (SLS) 
Of� cieel goedgekeurd    
Draadvisier 
Laservisier   
Luxmeter    
Laserpointer   
Stang met meetschaal   
Voetpedaal voor draaifunctie   
Klassieke aanpassingsschaal 
Horizontale + vertikale aanpassingsschaal   
Voor halogeen licht    
Voor xenon licht    
Voor vol LED licht   


