
 )کرش چک(تست رنگ ، آبرنگ و بتونھ بدنھ خودرو 

          

هنگامی که در حال خرید ماشین می باشید، در ابتدا می 
توانید اطمینان حاصل نمائید که آن ماشین داراي زنگ زدگی 

  .و یا صدمه ناشی از تصادف نمی باشد

. کرش چک یک چکر ایده آل براي بدنه ماشین ها می باشد
مبتکرانه است که کارکرد آن بسیار  این وسیله یک دستگاه

  .راحت می باشد

به وسیله کرش چک می توان به سادگی ضخامت رنگ بدنه 
  .ماشین را چک کرد

کسانی که می بایست صدمه ناشی از تصادف و یا پوسیدگی 
کنند، مجبور به اعمال الیه اي  ناشی از زنگ زدگی را تعمیر

  .ضخیم از رنگ یا پر کردن منافذ بدنه باشند

مغناطیسی در کرش چکها می توانند به سرعت تشخیص دهند که آیا پوشش بدنه ورق فوالد داراي -سنسورهاي الکترو
شناسایی کرده و آنها را  ضخامت بیشتر از آن را در حالت اصلی است یا خیر؟ بدین ترتیب شما می توانید بخشهاي مشکوك را

  .پوشش دهید

  دستگاه اندازه گیري جدید انحصاري •

  هیچ محصولی دیگر مانند آن را در بازار نیست •

  سنسوربا تکنیک پیچیده در عین حال آسان براي استفاده عموم •

  چند رنگ جهت کاربري اسان LEDگرافیک شاخص   •

 ، نشانگر رنگ با ضخامت نرمالرنگ سبز
 رنگ ضخیم تر از حد معمول است :می دهد زرد نشان
  بی نظمی شدید در رنگ بدنه خودرو، پرکننده بدن، تصادف، زنگ زدگی !هشدار :، نشانگررنگ قرمز

  : ....................کالیبراسیون و صحت بیان کرش چک

شما پوشش و  غناطیسی بهسنسور الکتروم. دستگاه کرش چک را بر روي سطح بدنه قرار داده و کلید تست را فشار دهید
  .شرایط زیرسطحی را نشان می دهد

  :شما می توانید با استفاده از کرش چک اعالم کنید که



 .محدوده داراي رنگ اصلی می باشد • 
 .محدوده داراي زنگ زدگی است •
  .محدوده و پانل هاي مجاور داراي رنگ ترکیبی می باشند  •

  :کرش چک قابل استفاده و مفید براي چه کسانی می باشد

  مدیران فروش بدنه خودرو

  مدیران بخش خودروهاي کارکرده

  برآوردگرهاي تصادف

  نمایندگان بیمه

  عالقه مندان به اتومبیل

  : توضیحات

راي تست بدنه خودرو به خاطر تکنولوژي ساده و مبتکرانه براي اندازه گیري سریع و راحت، کرش چک یک دستگاه ایده آل ب
کسانی که می خواهند صدمه ناشی از تصادف و یا زنگ زدگی را بپوشانند، می بایست پوشش ضخیم تري را اجرا . می باشد

بنابراین براي . به ندرت می توان بدون بتونه از آن استفاده کرد، و هرگز بدون الیه دوم رنگ نمیتوان از آن استفاده کرد. نمایند
  .یه ضخیم تري الزم استاین قسمتها ال

  .به صورت گسترده براي معامالت خودرو استفاده می شود ®QNixامروزه کرش چک 

دستگاه به سرعت می تواند . س کلید قرمز را فشار دهیدبه راحتی می توانید دستگاه را بر روي بدنه خودرو قرار دهید و سپ
  .چیزهایی را نشان دهد که با چشم دیده نمی شوند

    

   .نشان می دهد رنگ داراي ضخامت نرمال است سبز

  .نشان می دهد، رنگ به میزان قابل توجهی ضخیم تر از حد معمول است زردرنگ  

  .قابل مالحظه اي ضخیم تر است نشان می دهد هشدار، رنگ به صورت  قرمز

    

استفاده میکند و می تواند   QNix® کسی که از گیج دقیق (براي اطمینان از ارزیابی، توصیه می شود با ارزیاب خودرو   

.تماس حاصل فرمائید) اندازه گیریها را ثبت کند  
 


