Zařízení na měření kompletní geometrie kol nákladních
vozidel a autobusů – zvýhodněná cenová nabídka

1) Zařízení na měření geometrie náprav nákladních vozidel a autobusů - TOP
GTL TRUCK PROFI – laser-mikročipová geometrie
umožňující měření nákladních automobilů, autobusů
s jednou i více řiditelnými nápravami. Přístroj
zobrazuje naměřené hodnoty přímo na měřících
hlavách (samozřejmě v češtině) + je pomocí
radiového přenosů předává do PC umístěného
v pojízdném kabinetu.
Základní sestava obsahuje:
• kabinet s automatickým dobíjením měřících
hlav,
• PC, LCD monitor, klávesnici, myš barevnou
tiskárnu,
• 2x měřící hlavu s radiovým přenosem dat,
• 2x měřící stupnici pro zavěšení na zadní kola,
• 2x otoč pod přední kola – nosnost 5 000 kg,
• 2x nástavec na upínku l = 100 mm
• přípravek pro zablokování volantu,
• přípravek pro přidržení brzdového pedálu,
• software TRUCK PC, umožňující vytištění
protokolu o provedeném měření a obsahující
databanku hodnot,
• návod k obsluze.

Cena 144.240,- Kč bez DPH
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Doporučené příslušenství:
0797-410-047-100 GTL Truck vozík na příslušenství
Cena 10.080,- Kč bez DPH

0797-410-068-010 Upínka 14“ – 24“ s kompenzátorem
házivosti a sadou 3 trnů,
Cena 28.896- Kč bez DPH
0797-410-650-030 Držáky pro zavěšení stupnic na zadní
kola
Cena 448,- Kč bez DPH
0794-410-100-140 Zadní vyrovnávací plošina
Cena 10.080,- Kč bez DPH
0797-410-053-000 Přídavný displej (25 x 10 x 5 cm) pro
zobrazení naměřených hodnot umožňující jejich sledování
přímo zpod vozidla + kabely pro připojení ext. displeje
Cena 5.600,- Kč bez DPH
0797-410-057-000 Měřící sada pro
autobusy, přívěsy a návěsy obsahující:
• 2 samocentrovací mechanismy
• 4 svislé příčky
• 4 krátké svislé příčky
• 4 rozšiřující ramena
• 4 hlavní terče
• 2 terče sbíhavosti
• 4 magnetické držáky
• 1 sestava pro návěs
• 1 sestava pro přívěs

nákladní

vozidla,

Cena 26.936,- Kč bez DPH

CELKOVÁ cena 226.280,- Kč bez DPH
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2) Zařízení na měření geometrie náprav nákladních vozidel a autobusů - ECO
GTL TRUCK STANDARD – laser-mikročipová geometrie
umožňující měření nákladních automobilů, autobusů
s jednou i více řiditelnými nápravami. Přístroj
zobrazuje naměřené hodnoty přímo na měřících
hlavách (samozřejmě v češtině)
Základní sestava obsahuje:
• odkládací vozík s automatický dobíjením
měřících hlav,
• 2x měřící hlavu s radiovým přenosem dat,
• 2x měřící stupnici pro zavěšení na zadní kola,
• 2x otoč pod přední kola – nosnost 5 000 kg,
• 2x nástavec na upínku l = 100 mm
• přípravek pro zablokování volantu,
• přípravek pro přidržení brzdového pedálu,
• software TRUCK PC, umožňující vytištění
protokolu o provedeném měření a obsahující
databanku hodnot,
• návod k obsluze.

Cena 100.364,- Kč bez DPH

Doporučené příslušenství:
0797-410-047-100 GTL Truck vozík na příslušenství
Cena 10.080,- Kč bez DPH
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0797-410-068-010 Upínka 14“ – 24“ s kompenzátorem
házivosti a sadou 3 trnů,
Cena 28.896- Kč bez DPH

0797-410-650-030 Držáky pro zavěšení stupnic na zadní
kola
Cena 448,- Kč bez DPH
0794-410-100-140 Zadní vyrovnávací plošina
Cena 10.080,- Kč bez DPH
0797-410-053-000 Přídavný displej (25 x 10 x 5 cm) pro
zobrazení naměřených hodnot umožňující jejich sledování
přímo zpod vozidla + kabely pro připojení ext. displeje
Cena 5.600,- Kč bez DPH
0797-410-057-000 Měřící sada pro
autobusy, přívěsy a návěsy obsahující:
• 2 samocentrovací mechanismy
• 4 svislé příčky
• 4 krátké svislé příčky
• 4 rozšiřující ramena
• 4 hlavní terče
• 2 terče sbíhavosti
• 4 magnetické držáky
• 1 sestava pro návěs
• 1 sestava pro přívěs

nákladní

vozidla,

Cena 26.936,- Kč bez DPH

CELKOVÁ cena 182.404,- Kč bez DPH
Záruční a pozáruční servis po celém území České republiky. Servisní střediska máme
také v Praze a v Brně.
Kdykoliv Vám rádi poskytneme jakékoliv další informace.
V případě zájmu Vám poskytneme výhodný obchodní úvěr.

CÍSAŘ, v.o.s. • Vrchlického 1117 • 332 02 Starý Plzenec • Česká republika
Tel.: +420 377 965 544 Fax: +420 377 965 430 E-mail: cisar@cisar-autotechnika.cz
IČO: 49546295 DIČ: CZ49546295 Obchodní rejstřík: Krajský soud v Plzni, oddíl A, vložka 8040

4

