Dienstverlening
werkplaats
equipment

NIEUW
Onder het motto “digitaal ontzorgen
is de structuur van morgen” zijn
wij begin 2020 gestart met het
verzorgen van ISO keuringen op
lokatie. Hiervoor gebruiken wij een VW
Transporter, volledig ingericht met de
benodigde apparatuur voor het keuren
van momentsleutels, drukmeters,
micrometers, schuifmaten, hybride
kabels, multimeters et cetera.
Wat mag u van onze nieuwe
dienstverlening verwachten?
Nadat wij van u een lijst hebben
ontvangen van al uw meetmiddelen
zetten wij deze in onze service tool.
Hierna gaat het proces vanzelf
lopen. Wij bewaken de geldigheid
en bezoeken u twee keer per jaar,
op twee vaste maanden met een
tussentijd van 6 maanden. Een vast
patroon, een duidelijke planning.

ISO keuringen op locatie

■

Compacte bus past binnen elke
werkplaats

■

Digitaal overzicht meetmiddelen

■

Certificaten vrij toegankelijk via
het online overzicht

■

Compleet zorgeloos proces

■

Efficiente methodiek

■

Naast ISO keuringen ook APK
meetmiddelen en VAS equipment

Keuringen worden op lokatie (inpandig) uitgevoerd. De Transporter wordt bij voorkeur in uw werkplaats
opgesteld met de te keuren meetmiddelen binnen handbereik. Facturatie op basis van voorrijdkosten en
uurtarief, samenwerking = efficientie.

DIGITAAL OVERZICHT
Daags na de keuring ontvangt u van ons een
email met daarin een digitaal totaaloverzicht van
uw meetmiddelen, gesorteerd op omschrijving.
Dit overzicht bevat per meetmiddel een link naar
het specifieke certificaat. Kortom geen wirwar van
losse dokumenten maar een overzichtelijke digitale
lijst van uw gereedschappen met een directe link
naar het betreffende certificaat.

Onze bestaande diensten
Diagnose apparatuur

■
■
■
■

VAS6150 diagnose laptop
VAS6154 diagnose koppen
VAS6356 meetbox
Bosch diagnose apparatuur

Werkplaats equipment

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

VAS590x accutesters
VAS6430 adas kalibratie apparatuur
VAS6960 adblue vulstation
VAS6860 remontluchter
VAS6767 3D uitlijner
VAS1813F 2D uitlijner
VAS6595 2D uitlijner
VAS6115 airco service apparatuur
VAS741083 digitale bandenprofiel scanner
Sice, Bosch en Beissbarth wielservice apparatuur

APK meetmiddelen

■
■
■
■
■
■
■

Arex deeltjestellers / fijnstofmeters
Arex platen remmentestbanken
Arex roetmeters en viergastesters
Bosch roetmeters en viergastesters
Bosch rollen remmentestbanken
Siemens roetmeters
VAS6360 rollen remmentestbanken

ISO keuringen

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Acculaders
Afstelvloeren
Drukmeters
Hybride meetmiddelen
Koplamptesters
Micrometers
Momentsleutels
Motortesters
Multimeters
Schuifmaten
Et cetera
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