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ZOVEEL VOORDELEN...
APK-MEETMIDDELEN VAN AREX

AREX is marktleider in APK 
werkplaats equipment. 
Vertrouw ook voor de 
fi jnstofmeting op onze 
kwaliteit en snelle en 
goede service.

De CPC techniek, die gebruikt wordt in de 
tunnelbouw en laboratoria, is door de automotive 
fabrikanten gedownsized naar een portable 
deeltjesteller. Deze conventionele CPC methode 
vergroot de nanodeeltjes middels condensatie, 
zodat deze groot genoeg zijn om met een laser te 
tellen. 

Meerdere fabrikanten zijn echter verder gegaan 
en hebben naast een CPC deeltjesteller ook een 
DC deeltjesteller ontwikkeld. De DC methode 
telt de deeltjes d.m.v. elektrische lading. Omdat 
de DC methode veel praktischer is voor gebruik in 
de automotive werkplaats is de DC deeltjesteller 
ondertussen de standaard geworden. Arex 
ontwikkelt door en komt met DC+, een 
deeltjesteller zonder verwarmde sonde en met 
CCT (Clean Charging Technology).

Door de plaatsing van de DC naald in een 
speciale voorkamer met schone lucht vindt er 
nagenoeg geen vervuiling plaats. Dit resulteert 
in minimaal onderhoud en maximale zekerheid. 
Niet voor niets geven wij 2 jaar garantie op onze 
deeltjesteller.
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AREX 400
4-gas tester

De emissietesters van AREX
● Modulaire opbouw, 4-gastester uit te breiden naar roetmeter  

● Grote heldere displays: CO, CO2, HC en O2 

● Snelle opwarmtijd

● Hoogste nauwkeurigheid OIML klasse 0

● Ingebouwde vochtbewaking “Aquasense”

● Printer optioneel

● Leverbaar met muurbeugel of verrijdbare onderwagen met opbergruimte

AREX 50
Roetmeter

AREX ZE1920
Optioneel: opzetstuk voor verborgen uitlaten, 
geschikt voor Bosch en Arex roetmeters.

Emissietesters
STAND-ALONE OF ALS COMBI

apkdeeltjesteller.nl
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MARKTLEIDER IN 
APK-MEETMIDDELEN
Arex richt zich al sinds 1984 op de productie en 
het onderhoud van betrouwbare werkplaats-
apparatuur. Met ruim 30 jaar ervaring als producent 
en marktleider geven wij standaard 5 jaar garantie 
op onze platen remtestbanken. Wij bieden u een 
oplossing op maat door de modulaire opbouw 
van het leveringsprogramma: van een 2-plaats 
remmenbank met digitale afl ezing tot een complete 
PC-gestuurde teststraat: van de digitale bandenprof-
ielscanner, suspensietester, 4-plaats remmenbank, 
wieluitlijning naar kalibratie van rijhulpsystemen.

Onze viergastester is (later) uit te breiden met een 
roetmeetmodule en wordt geroemd om zijn snelle 
opwarmtijd, betrouwbaarheid en duidelijke afl ezing 
op 8 grote LED displays.

Uw APK werkplaats wordt compleet gemaakt met 
onze Arex deeltjesteller, dankzij de Clean Charging 
Technology bent u ook met onze fi jnstofmeter 
verzekerd van een betrouwbare en onder-
houdsvriendelijke deeltjesteller.

Onze service: snel en goed
U kunt rekenen op ons serviceteam. In elke regio 
hebben we een vaste technicus. Eén aanspreekpunt 
dus voor al uw vragen. We lossen een probleem 
zo snel mogelijk op. Als het lukt à la minute 
via de telefoon. Anders komen we langs. Voor 
APK-meetmiddelen doen we dit binnen 24 uur, zodat 
de eventuele uitval tot een minimum blijft beperkt.
Heeft u meerdere van onze (APK) producten (Arex 
of Bosch) dan kan alles op 1 dag gedaan worden en 
heeft u maar 1 keer voorrijkosten. Wij noemen dat: 
combivoordeel.

AREX 500 DC+ DEELTJESTELLER
Voor het vaststellen van de aanwezigheid en werking 
van het roetfi lter

● 100% stand alone

● Touchscreen voor eenvoudige ingave van bijvoorbeeld 
kenteken

● Kleurendisplay voor een heldere weergave (rood is afkeur / 
groen is goedkeur)

● 3,5 meter lange slang met 60 centimeter fl exibele uitlaatsonde 
voor optimale bereikbaarheid (lichte- en zware bedrijfswagens)

● Unieke “Clean Charging Technology” voor minimaal onder-
houd en maximale bedrijfszekerheid (zie achterzijde)

● Hardwarematig voorbereid op benzinevoertuigen

● Twee jaar garantie

DE BESTE APK MEET-
MIDDELEN VOOR 
UW WERKPLAATS

TEL UIT JE WINST!

Platenremtestbanken
BEWEZEN BETROUWBAAR

In vele confi guraties leverbaar:
● 2 plaats – 4 plaats – digitaal – PC-gestuurd – 

zijslipmeter – ondersteltester - wegen

● Leverbaar met verlengde remplaten voor het 
testen van campers en lange bussen

● Goedgekeurd voor APK II

● Standaard 5 jaar garantie

● Meet de remkrachten per as of per auto snel 
en zuiver

● Volledige remdiagnose met de pc-gestuurde versie 

● Ca. 2.500 installaties dagelijks in gebruik

● Keuze uit 2 kabinetten in de pc-gestuurde versie

● Alle vloerdelen verzinkt en voorzien van rvs lagers

● Maximum overrijdgewicht 5 ton asdruk

● Van alle kanten overrijdbaar

● Meet zoals op de weg: dynamisch bij een lage 
snelheid

● Energiezuinig

● Onderhoudsvrij

AREX
2-platen systeem

AREX
4-platen systeem

5
JAAR
GARANTIE

AREX DIGI+ SYSTEEM
Remmentestbank

AREX GC2005
PC kabinet


