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MÄTNING MED POINTX II ÄR SNABBT OCH ENKELT

REPARATIONSPROCESSEN

SNABBA UPP

MAGNETISK ADAPTER
Användarvänlig, enhandsmanövrering

ADAPTRAR
Kompatibel med vårt Car-O-Tronic® 

elektroniskt mätsystem

PUNKT-TILL-PUNKT
Mätning och automatisk 

höjdberäkning

MINDRE ÄN 1KG

Tillverkad i kolfiber som 
gör den extremt lätt BLUETOOTH® KOMMUNIKATION

Gör det lätt att använda 
Vision2 - PointX mjukvara

SKÄRM
Högresolution, färg 

PointX II hämtar sin styrka från ny generationsteknik, både i 
den handhållna mätarmen och i mjukvaran Vision2 PointX.  
PointX II mätverktyget ger snabb och noggrann 
diagnostisk mätning så att du kan börja, och slutföra, 
reparationer snabbare än någonsin tidigare.

Den lätta, effektiva och lättanvända mätarmen kombinerad 
med Car-O-Data®, världens mest omfattande fordons-
databas, ger dig ett prisvärt mätsystem som gör det 
möjligt att snabbt och noggrant hitta mätpunkter och 
diagnostisera skador.



PROCESSORIENTERAT PROGRAMGRÄNSSNITT
VISION2 - POINTX®

KOMBINERA DET MEST AVANCERADE 
HANDHÅLLNA ELEKTRONISKA MÄT-
SYSTEMET PÅ MARKNADEN MED VISION2

Car-O-Liner’s Vision2 - PointX, kompatibel med 
PointX II mätinstrument, är en fotobaserad programvara 
som hjälper teknikern att snabbt och enkelt  hitta de rätta 
mätpunkterna. Programmet utför dessutom automatisk 
centrering, mätning och dokumentation.

PointX II är utformad så att du kan jobba snabbare! Med 
dess intuitiva arbetsflöde, och lätt att följa gränssnitt med 
toppmodern grafik, är det lätt att lära sig hur man använder 
Vision2 - PointX II. Alla dessa funktioner tillsammans 
leder till kortade cykeltider och ger en mer effektiv diagnos.

Vision2 - PointX, är integrerad med Car-O-Data®, 
världens största databas för fordonsmätdata med 
mätdata för PointX II till fler än 8,000 uppmäta fordon. 
Prenumerera till vår uppdateringsprogram och försäkra 
dig att din databas är alltid uppdaterat.

Vision2 - PointX mjukvaran är användarvänlig, 
fotobaserad och noggrann. Den är enkel att lära sig 
och använda. Tre enkla steg är allt som krävs:

       Välj fordonsmodell / år och öppna databladet 
från databasen. 

3. 

1.
2. Välj vilka mätpunkter du vill mäta.

Mäta och reparera fordonet sedan, och skriva 
ut eller spara en rapport.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR
• FOTOBASERAT SYSTEM —hjälper dig att snabbt 

hitta rätt mätpunkter 

• TILLGÅNG TILL CAR-O-DATA  — komplett 
fordonsdata för nogranna reparationer (med mätdata 
för över 8,000 modeller för PointX II)

• ANVÄNDARVÄNLIG GRÄNSSNITT med toppmodern 
grafik gör den lätt att använda och följa

• INTUITIVT ARBETSFLÖDE ger snabb och exakt 
mätning

• DATABLADGUIDEN för enkel sökning av 
fordonsinformation

• KOMPATIBEL med alla riktsystem

• FULL STÖD för Windows® 7, 8 and 10
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VÄRLDENS STÖRSTE FORDONSDATABAS

CAR-O-DATA®

Databasen Car-O-Data omfattar nästan alla nyare bilar. 
Nya och uppdaterade fordonsmodeller mäts kontinuerligt 
av vårt internationella mätningsteam i samarbete med 
fordonstillverkare runt om i världen. Genom att databasen 
är fullt integrerad med mätprogrammet, och continuerligt 
uppdaterad, har systemet alltid tillgång till pålitliga och 
aktuella mätreferenser. 

MINSKA CYKELTIDER - ÖKA REPARATIONSKVALITETEN  
OCH VINSTEN

Med våra omfattande mätdata kommer du att se en 
omedelbar förbättring av kvalitén i dina teknikers diagnos, 
som resulterar i kortare cykeltider och förbättrade  
lönsamhet för din verkstad.

POINTX® II ART. NR. 48432 INKLUDERAR:
• 45498 Adaptrar för alla fordon

• 45901 Vision2 - PointX Programvaran

• Prenumeration till Car-O-Data, 1-år 

• 44780 Extension L60

• 45029 Magnetisk montering

• 45910 Ultimate Lithiumbatteri

• Låsbar, väska i högkvalité

POINTX® II TILLBEHÖR (TILLVAL):
• 48435 Extra Adapter Kit 

TEKNISKDATA

Minimal P2P (med adapter) 300 (740) mm

Maximal P2P (med adapter) 1400 (2000) mm

Höjd (ink. Inklinometer) 23 cm

Vikt 0.9 kg

Horizontell adapter Ja

Batteritid 8 timmar under typisk användning
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I PRINCIP KAN DU HITTA ALLA FORDON 
SOM IDAG KÖR OMKRING PÅ VÄGARNA I 
CAR-O-LINERS FORDONSDATABAS. MED 
AVGÖRANDE MÄT-REFERENSER TILL HANDS 
KOMMER DET ATT VARA ETT LÖNSAMT 
KOMPLEMENT TILL DITT FÖRETAG!  

NYA OCH UPPDATERADE FORDONS-
MODELLER ÄR LÖPANDE UPPMÄTTA AV VÅRA 
INTERNATIONELLA TEAM AV UTBILDADE 
MÄT-INGENJÖRER. ALLA UPPMÄTNINGAR 
AR GJORDA UNDER ETT TÄTT SAMARBETE 
MED BILTILLVERKARE VÄRLDEN ÖVER.



SNABB OCH EXAKT 
SKADEANALYS FÖR 
DIN VERKSTAD — 
ALLTID TILL HANDS.



TJÄNA MER PENGAR
TJÄNA DET 3 GÅNGAR SNABBARE

• Fotobaserad Vision2 guidar dig genom hela 
mätprocessen

• Intuitivt arbetsflöde, användarvänlig mjukvara
• Omfattande databas

• Se till att fordonet returneras till OEM-standardvärden
• Förbättra förtroendet i din verkstad
• Rreparationer av högsta kvalité genererar mer affärer

POINTX® II GER DEN MEST EXAKTA 
SKADEDIAGNOSEN 

REALTIDS DATABEHANDLING:
PEKA, KLICKA, FÄRDIG!

SÄKERSTÄLL ARBETET HOS FÖRSÄKRINGS-
BOLAGET OCH FÅ FLER KUNDER

PointX II är det snabbaste sättet att identifiera eventuella 
bilinriktningsproblem innan reparationen startas. Beräkna 
skadans allvar — välj bland dussintals mätpunkter och lita 
på avancerad teknik för att få den mest exakta diagnosen.

Punkt-till-punkt-mätningarna kan göras på en tvåpelar lyft 
eller direkt på golvet. Gör en fullständig diagnos och skriv 
ut resultaten.

PointX II är integrerad med Vision2 PointX  mjukvaran 
och kan snabbt mäta och skicka resultaten till datorn - i 
realtid. 
Vision2 - PointX mjukvaran visar adapterns position på 
datorns skärm med bara ett klick. Inom några sekunder 
kan du veta om de uppmätta punkterna följer OEM-
standarderna.

Slutrapporten visar att reparationen utfärdades korrekt 
och att fordonet har återställts till sitt ursprungligt skick 
(innan  skadan skedde). Skriv ut reparationsresultat 
och jamför1 det med reparationsdiagnostik. Förbättra 
förtroendet för din verkstad och få ännu fler reparationer 
från försäkringsbolaget.
1 Det är nödvändigt att mäta före och efter

• Visa resultaten av skadeestimeringen till försäkrings-
bolaget och generera mer försäkringsdrivna affärer



SNABB
GÖR EN KOMPLETT, NOGGRANN 
DIAGNOS OCH SKRIV UT 
ANALYSEN. RESULTATEN LEDER 
TILL ÖKAD VINST!

ENKEL
KONTROLLERA FORDONETS 
SKICK UTAN MANUALER.  
SPARA REPARATIONSTID!

PRECIS
BLI SKICKLIG MED POINTX® II.
IDAG!



EXCELLENCE.  INNOVATION.  PASSION.
VI BRYR OSS OM DIN VERKSTAD

KUNDSUPPORT

CAR-O-LINER ACADEMY

HITTA EN DISTRIBUTÖR NÄRA DIG

Car-O-Liner Groups säte är i Göteborg, med dotterbolag i Norge, Tyskland, Frankrike, Storbrittanien, Italien, Kina, Indien, 
Thailand, Mellan Östen och USA.
Vart du än befinner dig kan Car-O-Liner supportera kunder med produktinformation, utbildning, support eller data 
prenumeration/förnyelse.

Vi är en partner till bilindustrin för kompetensutveckling. Vårt huvudsyfte är att förbättra kvalitet, säkerhet och lönsamhet 
för verkstäder. Vi stöder våra kunder och partners i utvecklingen av sin verksamhet.
Vi förstärker våra kunders förmågor genom att identifiera den verkliga kompetensen och utvecklingen som behövs, 
och genom att erbjuda lösningar för att möta dessa behov och öka tillväxten för företag.

STORBRITTANIEN:
+44 1788 574 157
info@car-o-liner.co.uk

UNITED STATES:
1-800 521 9696
info@car-o-liner.com 

ITALIEN:
+39 059 468 310
info.carolineritalia@car-o-liner.se

INDIEN :
+91 114 105 0523
info.india@car-o-liner.se

MELLAN ÖST / AFRIKA:
+971 6 566 8702
info@caroliner.ae

SVERIGE:
+46 31 721 1050
support@car-o-liner.se

THAILAND:
+66 2 026 32 55
info.apac@car-o-liner.se

NORGE:
+47 3343 0270 
info@car-o-liner.no

FRANKRIKE:
+33 1 69 52 7750
france@car-o-liner.net

TYSKLAND:
+49 (0) 6073 74487-0
info.germany@car-o-liner.se

KINA:
+86 10 6789 2123
info@car-o-liner.cn

Lita på vårt team av professionella säljare i över 70 länder för att definiera vilken Car-O-Liner-produkt passar din 
verkstad bäst. Besök vår hemsida: www.car-o-liner.com

Praktiskt — bekvämt beläget

• Över 60 träningslokalar i världen
• Huvudkontoret finns i Göteborg
Beprövat — godkänt av bilindustrin
• ASE certifierad
• CASE godkänd
• I-CAR Industry Training  

Alliance Medlem 

Kraftfullt - Certifierade Instruktörer
Höja din förståelse för:
• Elektronisk mätning

• Skadeanalys

• PDR Repair

•  Strukturella reparationer

• Svetsning



www.car-o-liner.com

Car-O-Liner© (2018) är ett varumärke av Snap-on Incorporated. Alla rättigheter förbehållna.

Produktbilderna är endast illustrativa och kan skilja sig från den aktuella produkten. Car-O-Liner förbehåller sig rätten att ändra innehåll utan föregående meddelande.
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