
Voordelen van het product
De CounterView biedt de volgende voordelen:

• 7-cijferige, niet-terugstelbare mechanische teller

• Helpt bij het opstellen of versterken van preventieve 

onderhoud programma’s met gekwalificeerde proces 

bewakingssystemen en validatie van handmatig 

bijgehouden documenten

• Nuttig voor OEM’er en spuitgieter voor consequente 

cycli-opvolging van matrijzen die off-site produceren.

• Waardevol voor matrijsbouwers voor het waarborgen 

van de juiste communicatie, zeker wanneer cyclus 

garanties gegeven worden

• Rechthoekig voor de 100/200 Serie of rond voor de 

R-serie, verkrijgbaar in inch en metrische maten.  

CounterView Vergelijking
Verscheidene ‘namaak’ cyclus tellers zijn op de markt en 

naast juridische acties, heeft Progressive deze door een 

onafhankelijk testbedrijf geëvalueerd. In vergelijking met 

soortgelijke ontwerpen, blijken de resultaten van Progres-

sive’s CounterView véél beter te zijn dan alle anderen. 

Méér dan 3 miljoen cycli zonder hapering! De volgende 

grafiek laat duidelijk zien hoe een merk al na slechts 3469 

cycli uitvalt; een ander na 59.000 cycli, terwijl weer een 

ander maar de 1,6 miljoen haalt. Er blijkt dus geen alter-

natief te zijn voor de enige echte originele cyclus teller op 

de markt - de CounterView van Progressive Components.

Betrouwbaarheid
De Progressive CounterViews zijn gemaakt uit hoog-

waardige materialen, gemaakt om te werken bij een 

maximale bedrijfstemperatuur van 120°C.

Daarnaast is Progressive exclusieve URL / serienum-

mer laser geëtst op elke CounterView® voor een veilige 

opslag van kritische matrijsgegevens:   

• Onbeperkte opslag voor CAD-bestanden, stuklijsten 

(BOM ‘s), staal-certificaten, etc.

• Toegang voor gebruikers te definiëren en toekenning 

van rechten

• Veilige opslag op onze servers of uw eigen

Het ProFileCV™ systeem helpt ongemakken en fouten 

te elimineren, en wordt zonder extra kosten aange-

boden bij elk CounterView systeem.

Betrouwbare Cyclus Teller
Matrijzen zijn zeer waardevolle activa van uw onderneming. Progressive  

Components ‘exclusieve CounterView® volgt het matrijsgebruik nauwlettend  

en ondersteunt het plannen van preventief onderhoud om vermijdbare  

dure problemen tijdens de levensduur van het gereedschap voor te zijn.

Via locaties in Noord-Amerika, Europa en Azië, en een uitgebreid wereldwijde distributienetwerk van Channel 

Partners, zijn de Progressive producten, waaronder de CounterView, overal in de wereld verkrijgbaar. Kies voor 

de toonaangevende leverancier van matrijs monitoringsystemen - Progressive Componenten - en specificeer 

dit product als een fundamentele ‘kilometerteller’ op elke matrijs binnen uw matrijzenpark.

Door een onafhankelijk testinstituut zijn duurzaamheid testen 
uitgevoerd voor het bepalen van het uitvalpunt van de diverse 

cyclus tellers. Voor testgegevens, video’s en meer, bezoek  
www.procomps.com/CounterView.
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Namaakproducten in rode dozen zijn niet te vergelijken met 
de prestaties van Progressive’s. Accepteer geen vervangers. 

Specificeer originele Progressive Components.

Counterfeit Cycle Testing Report

Aaltenseweg 91 NL-7091 EP DINXPERLO | info@dahanan.eu | +31 (0) 315 23 11 14


