B.A.Maskinservice APS
EKSKLUSIV FORHANDLER AF MARKEDETS MEST FLEKSIBLE 3D-STYRETØJSUDMÅLERE

MERE END 150 KUNDER TAGER IKKE FEJL
2B Biler i Auning • ADS V/ Ole Jacobsen • Anders Auto i Aalborg • Anelyst Auto i Tilst • Askgaards Autoservice i Odder • Autocentralen i Støvring • Auto Teknik Særslev • Autogården Ikast Opel
forhandler • Auto Allan i Engesvang • Automester i Kibæk • Autoværksted Viborg • Autogaarden i Herning • Autotest i Harlev • A.P. Auto i Dronninglund • Automester Peters Auto i Nyborg
• Autocentrum Aars • Bilhuset Lauersen I Køge • Bilhuset Thybo i Vissenbjerg • Billig Bil V/ Alex Ovsiuk • B. J. Automobiler i Trige • Blue Cars A/S Subaru i Aarhus • Brædstrup Dækcenter •
Bøjlunds Auto i Vadum • Center Auto i Aalborg • Centrum Auto i Hjørring • CHT Biler i Vejle • Claus Lutzhøft Grindsted • Cramer Auto – Ford i Ribe • Dahl Pedersen, Volvo, Renault i Skive •
Enggaardens Autoteknik i Hadsund • EUC Nord – teknisk Skole i Frederikshavn • Euromaster i Aabenraa • Euromaster Brande • Euromaster i Brøndby • Euromaster i Grenaa • Euromaster i
Helsingør • Euromaster i Herlev • Euromaster i Holstebro • Euromaster i Horsens • Euromaster i Kolding • Euromaster i Roskilde • Euromaster i Randers • Euromaster i Slagelse • Euromaster i
Skejby • Euromaster i Sønderborg • Euromaster i Viborg • Frank Elkjær Biler i Hedensted • Friis Autocenter A/S i Fredericia • Give Auto ApS • Globus Biler i Silkeborg • Grenaa Bilcenter • Heines
Auto i Løsning • Henrik Høegh i Skødstrup • H. J. Biler i Hobro • Hjallerup Motor Company • Hvidsten Auto • Højfyns Bil Center HFBC i Tommerup • Hårup Auto • Ib’s Auto ved Herning • I.M.
Jensen & Bache A/S • Jacon Biler Fredericia • J.M.Autoteknik i Gadbjerg • Johnsen i Skive 24H Tanken • J.P. Auto ApS i Outrup • Jørgen Lauersen – Fiat – Opel i Skive • K og L Auto A/S i Aulum
• Kaj Christensen Automobiler • Kjeldbjergvejens Auto i Kjeldbjerg • Kvikcenter Holding • Kvikcenter Silkeborg / First Stop • Køge Auto og Dækcenter • Lambæk Auto A/S Bosch Car Service
• Lendum Ny Auto • Lundholms Auto i Sæsing • L. K. Service i Ringe • MTDK i Randers • Møldrup Auto i Køge • N.O. Jensen, Ford i Aalborg • Norddjurs Bilcenter • Nordjysk Autocenter i Nørresundby • Peugeot i Randers • Peugeot i Rødovre • Plougmann Auto i Kolind • Point S i Aars • Quickpoint Aalborg City • Quickpoint Aarhus C • Quickpoint i Birkerød • Quickpoint Esbjerg •
Quickpoint Fredericia • Quickpoint Frederiksberg • Quickpoint Frederiksund • Quickpoint Hillerød • Quickpoint i Helsinge • Quickpoint Herning • Quickpoint Hjørring • Quickpoint i Horsens
• Quickpoint i Holstebro • Quickpoint Kastrup • Quickpoint Kolding • Quickpoint i Næstved • Quickpoint Nørre Sundby • Quickpoint i Odense • Quickpoint i Rødovre • Quickpoint Randers •
Quickpoint Skive • Quickpoint Tilst • Quickpoint i Viborg • R-Trans v/Robert R. Carranza • Rasmussen Og Sønner i Lystrup • R.J. Auto og bilsalg i Nibe • Ry Autoværksted • Salling Auto • S.E.J.
biler i Nr. Snede • Skovvejs Auto i Nørresundby • Tang Biler i Holstebro • Tec i Hvidovre • Toftlund Autocentral • Tuse Autoservice Automester • Tylstrup Autohandel • Tørring Auto • Vangen
Auto i Frederikshavn • Vejle Dæk og Udstødning • Vesti Auto i Grindsted • Videbæk Autoteknik A/S • Vrå Autotec • Wind Automobiler i Ribe • Østergaards Auto i Ejstrupholm • og mange flere

Ikke helt som de andre
B.A. Maskinservice ApS prøver ikke at være som de andre udbydere af styretøjsudmålere.
Hvordan kan det være, og hvad gør virksomheden så for at skille sig ud på markedet?
B.A. Maskinservice prøver
altid at lave en tilpasset løsning til hver enkelt kunde,
således at kundens behov er
i centrum. Techno Vector 7
har mange fordele, men den
vigtigste er, at den har hele 4
Wide Scope kameraer. Det betyder, at denne udmåler ikke
behøver at blive monteret på
en alu-søjle for at kamerabommen kan dreje eller køre med
liften op og ned for at kunne
aflæse de Targets, som er
monteret på bilens hjul. Med
4 kameraer, som har en meget
stor vidvinkel, kan kamera-

erne læse Targets helt nede fra
liftens nederste og op til den
øverste position. Vel og mærke
uden at kamerabommen skal
følge bilen.
”Det giver en enorm fleksibilitet for kunden, at kamerabommen kan monteres eksempelvis på en bagvæg, ned fra loftet
eller på en galge ud fra en sidevæg. Det frigiver en masse
gulvplads foran liften. Noget
andet er, at dette apparat kan
monteres i en afstand fra 1,5
og helt op til 3,5 meter fra forhjulene, hvor de fleste af de

andre apparater på markedet
skal monteres i en afstand på 2
til 2,5 meter fra forhjulene. Jeg
har flere gange monteret mit
apparat hos en kunde, hvor en
konkurrent har måttet opgive
at få hans system til at virke,”
forklarer Boy Andersen, indehaver hos B.A. Maskinservice.
”Dertil kommer, at mit apparat har ”Find bilen” i databasen
via nummerplade opslag, og
ved tilkøb at et nummerplade
genkendelses-kit finder systemet selv registreringsnummeret og derefter bilen i da-

tabasen - det er da lidt frækt,”
siger Boy Andersen med smil i
stemmen.
Alle systemer, software og databaser opdateres gratis i hele
apparatets levetid. Det gøres
online direkte fra computeren.
En investering i fremtiden
Der er 2 års garanti på alt elektronik fra B.A. Maskinservice.
Det indbefatter også computer, skærm osv. Der er 1 års
garanti på resten.
”Garantien er dog mere sym-

bolsk, da mine apparater stort
set aldrig går i stykker. Nu har
jeg solgt omkring 150 af de
førnævnte udmålere, og jeg
tror, at jeg i alt har udskiftet
4 - 5 kameraer i det hele, og
det må siges at være en meget
lav fejlprocent. Til sammenligning har jeg lavet service på
flere en af mine konkurrenters
3D udmålere, som gik i stykker kort efter kunden havde
anskaffet dem,” siger Boy Andersen.
Hos Quickpoint står ca. 25
af Boy Andersens apparater.
Euromaster har 15 apparater
og begrundede deres valg med
at det er billigst i længden at

”

Det giver en enorm fleksibilitet for
kunden, at kamerabommen kan monteres
eksempelvis på en bagvæg, ned fra loftet
eller på en galge ud fra en sidevæg. Det frigiver en masse gulvplads foran liften

Boy Andersen, indehaver af B.A. Maskinservice

investere i B.A. Maskinservices Techno Vector.
Lækre detaljer
En lækker detalje til Techno
Vetoren er de nye Quick Fit
Clamps, som udelukkende
monteres på dækket – helt
uden fælg berøring. Andre
udmålere har lignende systemer, men flere af dem bøvler

med dårlige måleresultater, da
deres systemer ikke kan håndtere, at der kommer et større
fælgkast, det kan Techno Vector.
Ud over at Techno Vector har
markedets måske bedste program i 3D udmålere til prisen,
så har de også udviklet 3D
udmålere til den tunge sek-

tor, der indbefatter lastbiler,
trailere og busser. Og til disse
lastvogns udmålere har B.A.
Maskinservice sammen med
den fabrik, hvor Boy Andersen
køber opspændinger, udviklet nogle opspændinger som
monteres ind på navet i stedet for i fælgkanten. Det gør,
at kompensering kan springes
over, når køretøjet et fundet i
databasen, og måleresultater
ses øjeblikkeligt. Ved de tunge
køretøjer er det vigtigt, at de
mange aksler kan justeres op
i henhold til chassisrammen.
Den udmåles ved blot at holde
en probe med et Target ind på
chassisrammen 4 steder, og så
er man klar.
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B. A. Maskinservice APS
Kontakt Boy Andersen
for en uforpligtende
snak om Techno Vectors
3D-styretøjsudmålere
til både person- og
varebiler eller lastvogne,
busser og trailere.

B.A.Maskinservice ApS
er eksklusiv eneforhandler
af Techno Vectors 3D
styretøjsudmåling i
samarbejde med Auto-G
27 94 83 33

bamaskinservice@gmail.com
bamaskinserviceaps.dk

