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State-of-the-Art 
Hjulinställningskontroll på under 3 sekunder

FASTLIGN™ är designad för att maximera och komplettera flödet på verkstaden. Denna lösning 
gör det möjligt att automatiskt identifiera fel på hjulinställning, stötdämpare, 
styrningkomponenter och andra hjulspårningsfel bara genom att kunden eller mekanikern kör in 
på verkstaden. Analysen och service historiken är tillgänglig omedelbart för service tekniker eller 
servicerådgivare redan innan föraren lämnar fordonet!FASTLIGN™ ökar hjulinställnings och 
under bilen arbetena och minskar backjobb. Detta verktyg ändrar totalt sättet att effektivt sälja 
in och och öka lönsamheten till högsta nivå.

FASTLIGN™ är det första kontaktfria kontrollsystemet för 
hjulinställning och spårning för fordon på marknaden. Helt 
automatiskt och kräver ingen användare eller upphängning ev 
hjulfästen eller dylikt, fordonet kör helt enkelt igenom 
FASTLIGN™ scanner torn som direkt ger en analys av 
hjuldynamiken. Denna unika metod av rullande spårning ger 
precisa indikationer på hjulinställningsstatusen och annan 
information för att identifiera fel på styrning, stötdämpare och 
hjulbegränsning som inget annat konventionellt mätverktyg kan 
erbjuda.

Enkel - Kontaktfri genomkörning -Ingen 
Personal - Inga Upphängningar

Maximera ditt erbjudande - Maximera kundnöjdheten!



FASTLIGN™ Varje Fordon - varje gång!

• Skannar på ett par sekunder

• Minskar backjobb på seviceverkstaden

• Ökad försäljning av hjulinställningar

• Ökad kundnöjdhet

• Ökad kundvård

FASTLIGN är branschens första kontaktfria genomfarts 
kontrollsystem för hjulinställning och spårning, testat och 
beprövat sedan 2014: FASTLIGN är med sin banbrytande 
teknologi ledande specialister på fordonskontroll system. 
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Ett stort antal fordon har fel hjulinställnings och spårnings som inte uppmärksammas. En FASTLIGN™ 
analys görs på 3 sekunder, vilket gör att alla fordon på väg in till service snabbt kontrolleras. 
FASTLIGN™ ökar möjligheten till ökad beläggning och därmed ökade verkstadsintäkter då man enkelt 
får argument för att erbjuda tjänster som kunden enkelt kan motiveras till att beställa då det betyder 
driftsbesparingar för bilägaren.

Ökar mervärdet för slutkunden genom bättre däck och bränsleekonomi!
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™ Innehåll och Tillval

Standard Utrustning
• Två FASTLIGN™ TouchlessTorn för
fordonsskanning
• Automatisk Nummerplåts identifiering
• WATCHLIGN® LIVE

Tillval
• Läsplatta
• Stor bildskärm
• Smart TV med kiosklösning som visar de fyra
senast passerade fordonen
• BodyGuard, kontrollsystem för bucklor,
lackskador mm
• Mjukvara för pushnotiser till tredjepart
• Mönsterdjupsmätare Beissbarth Easy Tread

Lidköpings Carpart AB
Råda Mossevägen 4,  531 59 LIDKÖPING 
Växel: 0510-30 16 00 •  info@carpart.se       

Service: 0510-30 16 10  • service@carpart.se 

www.carpart.se

Statistik, rapporter och uppföljning

Kompletera med 

6 högupplösta kameror med LED belysning
dokumenterar skadestatus på a l la b i lar  som passerar
Med upp t i l l  ett  år  molnbaserad lagr ing,
ger BodyGuard dig b i lddokumentat ion för
att  hantera eventuel la obefogade  påståenden 
el ler  krav från kund.  Du kan även påpeka skador,  
bucklor,  och repor  som kunder kanske inte har      
uppmärksammat märkt och förvandla  inspekt ion
t i l l  intäkter för  din verkstad!

Beröringsfritt skadebesiktningssystem som kontrollerar fordonets status omedelbart! 
F i lmar & dokumenterar eventuella plåtskador och repor vid passering.
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