Gépbemutató

FASEP futóműállítók
minden feladatra…

Sok műhelyben ma még hiányzik egy
igazán összetett futóműállító, amellyel
minden járművet pontosan beállíthatunk,
független attól, hogy éppen állítható-e a
hátsó futómű, vagy nem az adott modellen.
A magyar „útviszonyok” pedig -mint
ahogy azt minden nap tapasztalhatjukkifejezetten „futóműgyilkosok”. Elég
egy nagyobb kátyú, és a kormányközép
máris messze járhat az ideálistól…
Azt már számtalan futóműszervizben
hallottuk, hogy nincs olyan autó amin
ne lehetne futóművet állítani, de ha ezt
ﬁgyelmen kívül is hagyjuk, akkor is kifejezetten ajánlott, hogy egy gumiszervizben a gumicsere után a futóművet is
beállítsák. Ehhez ajánljuk a FASEP (Italy)
futóműállítóit, melyek számítógépes,
Windows® XP operációs rendszer alatt
működnek, és minden független, vagy
márkaszerviz számára az optimális választást jelentik. Az adatbankban ugyanis
minden járműtípus megtalálható, legyen
az személy-, kishaszon-, vagy tehergépjármű. Az adatbázis évente frissíthető a
honlapunkról, de ha kedve tartja, a kezelő
saját bevitelű adatokkal is bővítheti azt.
Az ügyfelek név, vagy rendszám alapján
tárolhatók, a megjegyezésekkel együtt elmenthetők. Amikor újra jelentkezik a szervizben a partner, csak ki kell választani a
járművét, és minden adat (az előző mérések is) azonnal rendelkezésre állnak.
A beállítás végén a nyomtatásban pedig
minden adat mindenki számára egyértelműen lesz megjelenítve, pirossal ha rossz
az érték, és zölddel ha jó. Így az ügyfélnek is láthatóvá válik, hogy nem volt haszontalan a futóműállítás. A mérőfejek
már -természetesen- kábel nélkül kommunikálnak, mégpedig rádióhullámon,
így bárhol lehet a számítógép ahol az
adatokat leolvashatjuk. A mérőfejek ak-
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kumulátorait elég 2-3 hetente egyszer feltölteni, a saját tárolóhelyükön ez automatikusan megtörténik. A program -szintén
természetesen- magyar nyelvű, az adatok
könnyen leolvashatók, és rendkívül gyors
méréseket tesz lehetővé, nem írva elő egy
kötelező menetrendet, melyet minden
mérés előtt végre kellene hajtani. Az új
„Contact Clamps” mérőfej felfogatókkal
csak egy pillanat a mérőfejek felhelyezése, a kerékütés kompenzáció pedig nem
kötelező művelet a mérések előtt. A mindig aktuális programfrissítések továbbra is díjmentesen elérhetők/letölthetők
honlapunkról, a regisztráció után minden
partnerünk könnyen hozzáférhet. Mindig
a legutolsó verziójú szoftverrel dolgozhat
majd, ez hasznos, hiszen a futóműállítója
így mindig naprakész lesz. Ha nincs helye
a műszerállványt elhelyezni, vagy ha nem
szeretne még egy számítógépet a műhelyébe, akkor erre is van megoldás, létezik
szett összeállításban is, igencsak kedvező árfekvésben.)
Akciónk keretén belül most minden
futóműállító mellé 10% kedvezmény is jár,
kérje ajánlatunkat!
Látogasson el honlapunkra: www.eurogarazs.hu, vagy érdeklődjön telefonon:
1/261-1100, 30/9622-883.
Címünk: EURO-GARÁZS 1239 Bp., Európa u. 6. (BILK logisztikai központ). Köszönjük ﬁgyelmét!

