
  QLIGN
PLÖTSLIGT BLEV HJULINSTÄLLNING ENKELT

HJULINSTÄLLNING

Upptäck QLIGN       
scanna och kolla.



VÄRLDENS MEST INNOVATIVA HJULINSTÄLLARE 
SNABB • KOMPAKT • UPPKOPPLAD
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TEKNIK SOM ÄR SNABB INTELLIGENT 
NYTÄNKANDE SOFISTIKERAD FRAMTIDEN

En kompakt hjulinställare med webbaserad teknik som skapar mer 
utrymme genom att ersätta behovet av vagn med PC. Stream-to-X: 
speglar programvaran direkt till valfri TV, PC,   bärbar dator eller 
smartphone. Dra fördel av Q.Lign integration med verkstadens 
vardagliga processer och system.

Q.Lign – inga kompromisser
Hög hastighet

Kraftfull programvara och optimerade procedurer för hela 
hjulinställningsprocessen

Q.Grip hjulfästen för fastsättning på några sekunder, utan 
fälgkontakt

Oändliga möjligheter

Helt trådlös tack vare högpresterande Li-ion-batterier

Passar alla hjulinställningslyftar, nedsänkta eller direkt på 
golvet

Mätning kan ske vid vilken lyftposition som helst

Utrymmet framför lyften kan permanent användas för 
ljusinställning eller ADAS-kalibrering
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HJULINSTÄLLNING

Teknik med webbåtkomst

Åtkomst med valfri webbläsarbaserad enhet 

Inga Windows-uppdateringar eller licenser  Hög 

processorkraft för snabbare spårning

Fördelar med webbaserad hjulinställning

Direkt tillgång till alla mätresultat genom hela 
verkstadsnätverket

Resultaten kan delas med kunder som PDF

Resultatet kan visas för kunden på till exempel 
surfplatta eller smart-TV

Möjligt att använda nätverksskrivare från din 
vanliga arbetsplats minskar steg och kostnader

VISAR INFORMATION, PRECIS DÄR DEN BEHÖVS!

Portabel hjulinställare – 
Resultat överallt du vill

Anslut med 
Dator • Surfplatta • Smart TV 

• Mobiltelefon

OLED Alignscreen (patenterad)
Fri sikt över resultat med direkt visning av 
justeringen på mätsensorerna från valfri 
hjulposition.   Ha båda händerna fria

Du behöver inte skriva ut......
Gå igenom den yrförda 
hjulinställningen med kunden 
på en Smart-TV i 
ikundmottegningen
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Q.LIGN
JOBBA SMARTARE, INTE FORCERAT

Aktivt referenssystem

• Framgångsformeln för raka rattar

• Permanent liveövervakning

• Kompenserar vibrationer   

• Självnivellerande

Få ratten rak varje gång och undvik tidskrävande 
backjobb

Q.Lign är inte placerad framför lyften, utan på dess sidor.
Båda sensorhuvudena kommunicerar via
Q.Lign-referenssystem för att fastställa sin rumsliga 
position till varandra när som helst under 
hjulinställningsproceduren.
Ju mer exakt kamerornas positioner mot varandra 
bestäms, desto rakare är ratten i slutändan.

Supersnabb  montering av hjulfästena 
utan risk för skador eller repor på 
exklusiva fälgar
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HJULINSTÄLLNING

ULTRAMODERNA TARGETS

Snabbare uppsättning utan misstag 
Automatisk identifiering av tavlorna

Identifiering och automatisk aktivering av korrekt 
kalibreringsdata för sparade tavlor oberoende av hjulet 
tavlan är installerad på
Minimerar risken för felaktig installation av tavlorna Sparar 
upp till 8 tavlor samtidigt

MINDRE • ENKLARE • SMARTARE

Den nya (patenterade) Beissbarth 
måltaveldesignen

Spara kalibreringsdata genom att skanna      
QR-koden på baksidan av måltavlan
Ingen kalibrering krävs vid byte av måltavlor Byt 
tavlor utan behov av support 
Minsta Beissbarth-måltavlan hittills

Uppgradering på ett enkelt sätt

Kombinera det bästa av olika produktlinjer

Nya tavlor fungerar med standard Beissbarth-
hylsa
Kompatibel med tidigare Beissbarth hjulfästen 
och fästen från de flesta tredjepartstillverkarna
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INGEN RISK FÖR SKADOR PÅ FÄLGEN

De nya Q.Grip-hjulfästena gör att du kan fästa mättavlor på 
hjulen fem gånger snabbare jämfört med konventionella 
hjulfästen. Ingen borttagning av navkapslar eller montering av 
speciella fästen krävs. Q.Grip greppar på däcket.

Fästs på några sekunder utan fälgkontakt med pistolgrepp för 
rätt fälgdiameter och låsvred

Mindre klämfel och inga repor på fälgarna

Automatisk centrering

Snabbväxling mellan olika hjuldiametrar 
utan att skruva tack vare pistolgreppet
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HJULINSTÄLLNING

Kraftfull och användarvänlig

Lättförstålig översktlig 
visningsdisplay

Snabb upptäckt av 
olycksorsakade skador

Optimerad 
skevhetskompensering

Snabb Castermätning

Omfattande databas med alla fordonstillverkare

Lättförståliga 
systeminställningar

LIVE värden så fort 
alla targets är på



8

Snabb • Kompakt • Ansluten

Q.LIGN DATOR
Hjulinställaren drivs med en kraftfull
enkortsdator som kan placeras bakom till
exempel en TV, då längd och bredd
motsvarar ett kreditkort i storlek.

Q.LIGN VÄGGFÄSTE
Väggfäste för smidig förvaring. Plats för båda
mäthuvudena samt integrerad laddningsstation.

Q.LIGN LYFTADAPTER
Fäste för mäthuvden fästs med två bultar i lyften.
Plattan kan fällas ned så den inte är i vägen när
lyften används till annat.

TEKNISK DATA

Mått sensorhuvuden (H x L x B): 137 x 372 x 311mm

Vikt sensorhuvuden: 6 kg

Spännvidd Q.Grip: 525mm – 840mm / 20,6″ – 33″ hjuldiameter 

Monteringstid Q.Grip: 3 sek

Vikt Q.Grip: 2,65 kg

Sidoprofilslyftanpassning: 12mm

Mått på vagn, utan display (H x B x D): 1 111 x 781 x 680mm 

Batteriladdningstid: < tre timmar

Batterikapacitet: 99,4 Wh

Batteritid i full drift: 19 timmar

Teknik med webbåtkomst
Åtkomst med valfri webbläsarbaserad enhet Inga 
Windows-uppdateringar eller licenser Hög 
processorkraft för snabbare spårning
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HJULINSTÄLLNING

TILLBEHÖR

Magnetfästen 
Artikelnummer: BE1690701521

Trådlöst tangentbord och mus
Artikelnummer: BE1693770634

Skrivare
Artikelnummer:  BE1693770415  

Vägghylla för monitor och lokal skrivare
Artikelnummer: 164-QLH-P

Extra batteri
Artikelnummer:  BE1690203019

Extra lyftadapter för alternativ lyft

Artikelnummer:  BE1690201035

Gummiskydd för vridplatta
Artikelnummer: BE1690402001

Snabbfästen till BMW och Daimler

Artikelnummer:  BE1690801001     BMW  
Artikelnummer:  BE1690801002    Daimler

Viktsäckar
5 kg 
8 kg 

10 kg 
         20   kg   

Artikelnummer: BE1693740001 
Artikelnummer: BE1693740693 
Artikelnummer: BE1693740002 
Artikelnummer: BE1693740003 

Rattcentreringshjälp med libell
Artikelnummer: HP8-3310.00.50
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OEM-kompatibel ADAS-kalibrering i kombination med hjulinställning Q.DAS är en modulär 
lösning för kalibrering av framåtriktade, säkerhetsrelevanta radar-,   kamera- och LIDAR-
system. Konfigurera ditt system beroende på volym, budget och tillgängligt utrymme.

Q.DAS
Q.DAS är ett flexibelt ADAS system som enkelt går att kombinera med andra
Beissbarth-system. E targets för maximal flexibilitet



HJULINSTÄLLNING
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 RACESCALES
Digitala hörnviktsvågar

Elektroniska hörnviktsvågar         
– Optimal justering av chassit i samband med
hjulinställningen

Under hjulinställningen kan chassit justeras optimalt. 
Detta ger maximalt grepp och bättre övergripande 
hantering av fordonet.

Hög precision för bästa mätresultat Högpresterande 
litiumpolymerbatteri, trådlöst

Sömlös integration i alla vanliga hjulinställningslyftar

Kompatibel med alla Beissbarth hjulinställare och 
tredjepartssystem.

Intuitiv mjukvara med 
tydlig visning av uppmätta värden

Alltid på topp miniskärm med livevärden för de fyra 
hjulvikterna

Mjukvarufunktioner för optimal viktfördelning 
Viktfördelning per sida
Skillnaden mellan vänster och höger
Korsvikt
Korsvikt i %
Totalvikt
Levande tyngdpunkt
Vägningsprotokoll med företags- och 
kundinformation 



Telefon: 0510-30 16 00    
e-mail:  info@carpart.se

www.carpart.se

Ackrediterad kalibrering
- Avgasmätare (bensin & diesel) - Tryckprovare
- Bromsprovare - Retardationsmätare
- Ljusinställare och ljusinställningsplats

Spårbar kalibrering av:
Hjulinställningsplats (4-pelare/körbanelyft) - Hjulinställare - 
Balanseringsmaskiner - Indikatorklockor - Läcksökare -  
Micrometrar - Momentnycklar - Multimetrar - Oljepåfyllare - 
Skjutmått - Tryckprovare (pneumatiska/hydrauliska  

Inneservice
- Avgasmätare (bensin & diesel)
- Induktionsvärmare
- Hjulinställare
- Flaco ADBlue och GL bromsvätskeutrustning

SERVICE - KALIBRERING

Uteservice - reparationer - installationer
- Billyftar
- Däckmaskiner
- Hjulinställare
- Övrig verkstadsutrusning




