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Tools and Equipment

ǪȈȠȕȈȌȭȑȕȐȑȗȖȔȭȟȕȐȒ

ǟȕșȚȘțȔȍȕȚȚȈȖȉȓȈȌȕȈȕȕȧ
Двостійкові підйомники

Двостійкові підйомники

Електрогідравлічний двостійковий симетричний підйомник 4 т з верхньою синхронізацією

Електрогідравлічний двостійковий симетричний підйомник 4 т з нижньою синхронізацією

• Односторонній ручний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 4000 кг
• Мінімальна висота підхвату: 100 ммм
• Максимальна висота підйому: 1880 мм
• Загальна висота: 3880 мм
• Загальна ширина: 3437 мм
• Ширина між колонами: 2900 мм
• Каретки (Rotary design)
• Телескопічні лапи: 2+3
• Довжина короткої лапи: 670–1140 мм
• Довжина довгої лапи: 900–1450 мм
• Час піднімання/опускання: 55 сек/55 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380В/50Гц

• Двосторонній ручний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 4000 кг
• Мінімальна висота підхвату: 100 мм
• Максимальна висота підйому: 1900 мм
• Загальна висота: 2800 мм
• Загальна ширина: 3300 мм
• Ширина між колонами: 2550 мм
• Телескопічні лапи: 2+2
• Довжина короткої лапи: 710–1050 мм
• Довжина довгої лапи: 760–1200 мм
• Час піднімання/опускання: 50 сек/55 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 220V/50Hz або 380V/50Hz
Артикул

AX4021DM-22

501.00 кг

AX4023SM

561.00 кг

600.00 кг

Артикул

AX4032ACF

604.00 кг

Електрогідравлічний двостійковий асиметричний підйомник 4 т з верхньою синхронізацією

Електрогідравлічний двостійковий симетричний підйомник 4 т з нижньою синхронізацією

• Управління з пульта 24 В
• Електромеханічний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 4000 кг
• Мінімальна висота підхвату: 100 мм
• Максимальна висота підйому: 1800 мм
• Загальна висота: 2794 мм
• Загальна ширина: 3477 мм
• Ширина між колонами: 3477 мм
• Каретки (Rotary design)
• Телескопічні лапи: 2+3
• Довжина короткої лапи: 670–1140 мм
• Довжина довгої лапи: 900–1450 мм
• Час піднімання/опускання: 50 сек/55 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380В/50Гц
Артикул

AX4032SMCF

• Управління з пульта 24 В
• Електромеханічний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 4000 кг
• Мінімальна висота підхвату: 100 ммм
• Максимальна висота підйому: 1880 мм
• Загальна висота: 3880 мм
• Загальна ширина: 3437 мм
• Ширина між колонами: 2900 мм
• Каретки (Rotary design)
• Телескопічні лапи: 2+3
• Довжина короткої лапи: 670–1150 мм
• Довжина довгої лапи: 895–11450 мм
• Час піднімання/опускання: 55 сек/55 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380В/50Гц

• Односторонній ручний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 4000 кг
• Мінімальна висота підхвату: 100 мм
• Максимальна висота підйому: 1800 мм
• Загальна висота: 2794 мм
• Загальна ширина: 3477 мм
• Ширина між колонами: 3477 мм
• Каретки (Rotary design)
• Телескопічні лапи: 2+3
• Довжина короткої лапи: 670–1140 мм
• Довжина довгої лапи: 900–1450 мм
• Час піднімання/опускання: 50 сек/55 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 220V/50Hz або 380V/50Hz
Артикул

Артикул

Електрогідравлічний двостійковий симетричний підйомник 4 т з верхньою синхронізацією

Електрогідравлічний двостійковий симетричний підйомник 4 т з нижньою синхронізацією

1

Tools and Equipment

AX4023A

• Управління з пульта 24 В
• Електромеханічний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 4000 кг
• Мінімальна висота підхвату: 96 мм
• Максимальна висота підйому: 1860 мм
• Загальна висота: 3760 мм
• Загальна ширина: 3450 мм
• Ширина між колонами: 2900 мм
• Каретки (Rotary design)
• Довжина короткої лапи: 630–1130 мм
• Довжина довгої лапи: 870–1390 мм
• Час піднімання/опускання: 50 сек/55 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380В/50Гц
565.00 кг

Артикул

AX4039AACF

620.00 кг

2

Tools and Equipment

ǪȈȠȕȈȌȭȑȕȐȑȗȖȔȭȟȕȐȒ

ǟȕșȚȘțȔȍȕȚȚȈȖȉȓȈȌȕȈȕȕȧ

Tools and Equipment

Двостійкові підйомники "Преміум класу"

Двостійкові підйомники
Електрогідравлічний двостійковий симетричний підйомник 5 т з нижньою синхронізацією

Нова "Double S" конструкція колон з низьким підхопленням.
"Double S" вигини збільшують міцність конструкції.

8 ребер жорсткості
• Односторонній ручний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 4000 кг
• Мінімальна висота підхвату: 90 мм
• Максимальна висота підйому: 1900 м
• Загальна висота: 2840 м
• Загальна ширина: 3520 м
• Ширина між колонами: 2800 м
• Каретки (Rotary design)
• Довжина короткої лапи: 580–1140 м
• Довжина довгої лапи: 900–1430 м
• Час піднімання/опускання: 50 сек/35 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380В/50Гц

• Односторонній ручний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 5000 кг
• Мінімальна висота підхвату: 110 мм
• Максимальна висота підйому: 1900 мм
• Загальна висота: 2920 мм
• Загальна ширина: 3888 мм
• Ширина між колонами: 3300 мм
• Каретки (Rotary design)
• Кількість лап: 3+3
• Довжина лап: 880-1800 мм
• Час піднімання/опускання: 60 сек/65 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380В/50Гц
Артикул

AX5023SM

Артикул

1058.00 кг

Електрогідравлічний двостійковий симетричний підйомник 5 т з верхньою синхронізацією

AX4023SPM

640.00 кг

Нова "Double S" конструкція колон з низьким підхопленням.
"Double S" вигини збільшують міцність конструкції.

8 ребер жорсткості
• Двоконтурні гідроциліндри
• Односторонній ручний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 5000 кг
• Мінімальна висота підхвату: 110 мм
• Максимальна висота підйому: 1800 м
• Загальна висота: 4420 мм
• Загальна ширина: 3980 мм
• Ширина між колонами: 3390 мм
• Каретки (Rotary design)
• Кількість лап: 3+3
• Довжина лап: 880–1800 мм
• Час піднімання/опускання: 50 сек/55 сек
• Потужність двигуна: 3.0 кВт
• Електроживлення: 380В/50Гц
Артикул

AX5033SCF

• Односторонній ручний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 4000 кг
• Мінімальна висота підхвату: 90 мм
• Максимальна висота підйому: 1900 м
• Загальна висота: 3880 м
• Загальна ширина: 3520 м
• Ширина між колонами: 2800 м
• Каретки (Rotary design)
• Довжина короткої лапи: 580–1140 м
• Довжина довгої лапи: 900–1430 м
• Час піднімання/опускання: 50 сек/35 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380В/50Гц
Артикул

1210.00 кг

Нова "Double S" конструкція колон з низьким підхопленням.
"Double S" вигини збільшують міцність конструкції.

AX4023-2SPCFM

710.00 кг

8 ребер жорсткості
• Односторонній ручний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 4500 кг
• Мінімальна висота підхвату: 90 мм
• Максимальна висота підйому: 1900 м
• Загальна висота: 2840 м
• Загальна ширина: 3520 м
• Ширина між колонами: 2800 м
• Каретки (Rotary design)
• Довжина короткої лапи: 580–1140 м
• Довжина довгої лапи: 900–1430 м
• Час піднімання/опускання: 50 сек/35 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380В/50Гц

3

Артикул

AX4523SPM

660.00 кг
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Tools and Equipment

ǪȈȠȕȈȌȭȑȕȐȑȗȖȔȭȟȕȐȒ

ǟȕșȚȘțȔȍȕȚȚȈȖȉȓȈȌȕȈȕȕȧ

Tools and Equipment

Двостійкові підйомники "Преміум класу"

Двостійкові підйомники "Преміум класу"
Нова "Double S" конструкція колон з низьким підхопленням.
"Double S" вигини збільшують міцність конструкції.

8 ребер жорсткості
• Управління з пульта 24 В
• Електромеханічний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 4500 кг
• Мінімальна висота підхвату: 90 мм
• Максимальна висота підйому: 1900 м
• Загальна висота: 2840 м
• Загальна ширина: 3520 м
• Ширина між колонами: 2800 м
• Каретки (Rotary design)
• Довжина короткої лапи: 580–1140 м
• Довжина довгої лапи: 900–1430 м
• Час піднімання/опускання: 50 сек/35 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380В/50Гц
Артикул

AX4523SPA

660.00 кг

Нова "Double S" конструкція колон з низьким підхопленням.
"Double S" вигини збільшують міцність конструкції.

8 ребер жорсткості
• Односторонній ручний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 4500 кг
• Мінімальна висота підхвату: 90 мм
• Максимальна висота підйому: 1900 м
• Загальна висота: 3550 м
• Загальна ширина: 3520 м
• Ширина між колонами: 2800 м
• Каретки (Rotary design)
• Довжина короткої лапи: 580–1140 м
• Довжина довгої лапи: 900–1430 м
• Час піднімання/опускання: 50 сек/35 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380В/50Гц
Артикул

Нова "Double S" конструкція колон з низьким підхопленням.
"Double S" вигини збільшують міцність конструкції.

AX4023-2SPCFM

710.00 кг

8 ребер жорсткості
• Управління з пульта 24 В
• Електромеханічний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 4500 кг
• Мінімальна висота підхвату: 90 мм
• Максимальна висота підйому: 1900 м
• Загальна висота: 3550 м
• Загальна ширина: 3520 м
• Ширина між колонами: 2800 м
• Каретки (Rotary design)
• Довжина короткої лапи: 580–1140 м
• Довжина довгої лапи: 900–1430 м
• Час піднімання/опускання: 50 сек/35 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380В/50Гц

5

Артикул

AX4523-1SPCFA

660.00 кг
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Tools and Equipment

Комплектуючі до чотиристійкових підйомників

Чотиристійкові підйомники 5 т

Передні поворотні платформи

• Управління з пульта 24 В
• Пневматичний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 5000 кг
• Мінімальна висота платформи: 240 мм
• Максимальна висота підйому: 1800 мм
• Загальна довжина: 6235 мм
• Загальна ширина: 3363 мм
• Загальна висота: 2220 мм
• Довжина платформ: 5000 мм
• Ширина платформ: 550 мм
• Час піднімання/опускання: 40 сек/50 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380 В 50 60 Гц
Артикул

AX45-5000AA

Поворотні кола з кутомірною шкалою та фіксаторами для
встановлення на 4-стійкові, ножичні підйомники або на ямні шляхи.
Поворотні платформи використовуються в процедурі перевірки
та регулювання кутів установки коліс (розвал-сходження)
легкового транспорту та легких вантажівок.

• Габаритні розміри: 400х400х50 мм
• Діаметр кіл: 340 мм
• Рух верхньої плити щодо основи: 100 мм
Артикул

Гідравлічна траверса 2 т

1450.00 кг

• Вантажопідйомність: 2000 кг
• З горизонтальним ручним гідравлічним приводом
• Висота платформи: 75 мм
• Ширина платформи: 385 мм
• Висота від ролика до опори: 130 мм
• Висота підйому: 270 мм
• Ширина колії регульована: 790-1040 мм
• Довжина платформи регульована: 780-1600 мм

Гідравлічна траверса 2 т

AX2000TH

152.00 кг

Сумісна з підйомниками AX45-5000AA та AX45-5500AA

• Вантажопідйомність: 2000 кг
• З пневмогідравлічним приводом
• Висота платформи: 75 мм
• Ширина платформи: 385 мм
• Висота від ролика до опори: 130 мм
• Висота підйому: 270 мм
• Ширина колії регульована: 790-1040 мм
• Довжина платформи регульована: 780-1600 мм

• Управління з пульта 24 В
• Пневматичний механізм розблокування
• Вантажопідйомність: 5000 кг
• Мінімальна висота платформи: 240 мм
• Максимальна висота підйому: 1800 мм
• Загальна довжина: 6735 мм
• Загальна ширина: 3363 мм
• Загальна висота: 2220 мм
• Довжина платформ: 5500 мм
• Ширина платформ: 550 мм
• Час піднімання/опускання: 40 сек/50 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380 В 50 60 Гц

AX45-5500AA

2х7.5 кг

Призначена для використання на чотирьохстійкових або ножичних
підйомниках при підйомі передньої або задньої частини автомобіля,
ремонтних роботах і "розвал-сходженні" коліс
Для легкових автомобілів, мінівенів, малих комерційних вантажівок і
позашляховиків
Сумісна з підйомниками AX45-5000AA та AX45-5500AA
У конструкції траверси передбачений механічний захист від перевантажень

Артикул

Артикул

AX PARTS-3

Артикул

Гідравлічна траверса 3 т

AX2000TP

143.00 кг

Сумісна з підйомниками AX45-5000AA та AX45-5500AA

1550.00 кг

• Вантажопідйомність: 3000 кг
• З горизонтальним ручним гідравлічним приводом
• Висота платформи: 75 мм
• Ширина платформи: 385 мм
• Висота від ролика до опори: 130 мм
• Висота підйому: 270 мм
• Ширина колії регульована: 790-1040 мм
• Довжина платформи регульована: 780-1600 мм

7

Артикул

AX3000TH

160.00 кг
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Tools and Equipment

Ножичний підйомник 4 т

Підйомник ножичний 3.5 т з установкою за принципом «чиста підлога»

Підйомники обладнані рухомими платформами для виконання робіт по розвалу-сходженню коліс
Встановлення на підлогу
У комплекті дві траверси (поворотні круги — опція)

Підйомники обладнані рухомими платформами для виконання рабіт по розвалу-сходженню коліс.
Встановлення по принципу «чиста підлога».

• Вантажопідйомність: 3500 кг
• Мінімальна висота платформи: 330 мм
• Максимальна висота підйому: 1.85 м
• Максимальна висота поздовжніх траверс: 500 мм
• Довжина платфор: 4.50 м
• Загальна ширина: 2.05 м
• Ширина платформ: 600 мм
• Проміжок між платформами: 850 мм
• Час піднімання/опускання: 50 сек/60 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380 В/50 Гц

• Вантажопідйомність: 4000 кг
• Мінімальна висота платформи: 180 мм
• Максимальна висота підйому: 1.85 м
• Загальна довжина: 5.50 м
• Загальна ширина: 2.10 м
• Довжина платформ: 4.50 м
• Ширина платформ: 625 мм
• Проміжок між платформами: 800 мм
• Час піднімання/опускання: 50 сек/60 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380 В/50 Гц
Артикул

AX4002EL

2210.00 кг

Підйомники обладнані рухомими платформами для виконання робіт по розвалу-сходженню коліс
Встановлення за принципом «чиста підлога»
У комплекті дві траверси (поворотні круги — опція)

• Вантажопідйомність: 4000 кг
• Мінімальна висота платформи: 180 мм
• Максимальна висота підйому: 1.85 м
• Загальна довжина: 5.50 м
• Загальна ширина: 2.10 м
• Довжина платформ: 4.50 м
• Ширина платформ: 625 мм
• Проміжок між платформами: 800 мм
• Час піднімання/опускання: 50 сек/60 сек
• Потужність двигуна: 2.2 кВт
• Електроживлення: 380 В/50 Гц

9

Артикул

AX3502TSL

2130.00 кг

Артикул

AX4002CEL

2160.00 кг

10

Tools and Equipment

ǪȈȠȕȈȌȭȑȕȐȑȗȖȔȭȟȕȐȒ

ǟȕșȚȘțȔȍȕȚȚȈȖȉȓȈȌȕȈȕȕȧ

Ножичні підйомники

Ножичні підйомники

Механічний підйомник, мобільний, 1500 кг

Ножичний підйомник 3.5 т

Призначений для підйому, утримання і опускання автомобілів
при виконанні робіт з технічного обслуговування і ремонту .

Призначений для підйому, утримання і опускання автомобілів
повною масою до 3500 кг при виконанні робіт з технічного
обслуговування і ремонту.

• Вантажопідйомність статична: 1500 кг
• Вантажопідйомність динамічна: 1000 кг
• Автомобіль може бути нахилений вперед або назад
• Поставляється з ручним приводом (коловорот)
• Поставляється з кронштейном, що дозволяє використовувати
дриль для підйому та опускання
• Підйомник можна зафіксувати під необхідним кутом
• Висота підйому: 585 мм
• Мінімальна висота: 150 мм
• Максимальна ширина: 1550 мм
• Мінімальна ширина: 1320 мм
• Розмір опори: 800×140 мм
Артикул

620-8411

Особливості:
Встановлення за схемою «на підлогу»;
висока надійність роботи гідравліки, пневматики та електричних
компонентів;
пневматичний привід розблокування системи безпеки;
фотоелектрична система синхронізації підйому платформ;
нижній і верхній кінцеві вимикачі;
зручність у використанні при шиномонтажних роботах, ремонті
ходової частини, заміни олив і т.д .;
горизонтальна фіксація заїзних платформ для підйому
довгобазових автомобілів;
можливість аварійного зниження підйомника при вимкненні
електроенергії;
управління від стаціонарної станції.

• Вантажопідйомність: 3,5 т
• Тип установки: на підлогу
• Висота підхоплення: 110 мм
• Висота підйому: 1820 мм
• Довжина платформ 1450 ~ 2035 мм
• Ширина платформи: 650 мм
• Загальна довжина: 2100 мм
• Загальна ширина: 2050 мм
• Напруга: 380 В
• Потужність електродвигуна: 2.2 кВт
• Час підйому: ≤50 сек
• Час опускання: ≤70 сек

58.00 кг

Ножичний підйомник 3 т, пересувний
Призначений для підйому, утримання і опускання автомобілів
при виконанні робіт з технічного обслуговування і ремонту .

Артикул

• Вантажопідйомність: 3 т
• Тип установки: на підлоогу
• Висота підйому: 1000 мм
• Довжина платформ : 1410 мм
• Напруга: 220В
• Потужність електродвигуна: 2.6 кВт
• Тиск в гідросистемі: 220 бар
• Габаритні розміри: 1778х2100х115 мм
• Час підйому: 40 с
Артикул

AX301TEL

Призначений для підйому, утримання і опускання автомобілів
повною масою до 3500 кг при виконанні робіт з технічного
обслуговування і ремонту.

450.00 кг

Призначений для підйому, утримання і опускання автомобілів
при виконанні робіт з технічного обслуговування і ремонту .

• Вантажопідйомність: 3.5 т
• Тип установки: на підлоогу
• Висота підйому: 1000 мм
• Довжина платформ : 1410 мм
• Напруга: 220В
• Потужність електродвигуна: 2.6 кВт
• Тиск в гідросистемі: 220 бар
• Габаритні розміри: 1778х2100х115 мм
• Час підйому: 40 с
Артикул

AX3502MSL

AX4002EL

955.00 кг

Ножичний підйомник 3.5 т

Ножичний підйомник 3.5 т, пересувний
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Особливості:
Встановлення за принципом «чиста підлога»
Висока надійність роботи гідравліки, пневматики та електронних
компонентів
Пневматична система безпеки
Зручність у використанні при шиномонтажних роботах, ремонті
ходової частини, заміни олив та ін.
Розсувні платформи, що дозволяють використовувати підйомник
для обслуговування різних типів автомобілів
Висувні консолі для закріплення довгобазова автомобілів
Управління за допомогою стаціонарного пульта

• Вантажопідйомність: 3,5 т
• Тип установки: Погружний в підлогу
• Висота підйому: 1900 мм
• Довжина платформ : 1660 — 2060 (мм)
• Напруга: 220В
• Потужність електродвигуна: 2.6 кВт
• Тиск в гідросистемі: 220 бар
• Габаритні розміри: 1660х2050х340 (мм)
• Час підйому: 40 сек
450.00 кг

Артикул

AX3502GSL

672.00 кг
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ǪȈȠȕȈȌȭȑȕȐȑȗȖȔȭȟȕȐȒ

ǟȕșȚȘțȔȍȕȚȚȈȖȉȓȈȌȕȈȕȕȧ
3D стенди для регулювання кутів установки коліс

3D стенди для регулювання кутів установки коліс
Ключева особливість:

Характеристики:

Ключева особливість:

Характеристики:

Інтерфейс на трьох мовах: українською, англійською та
російською.
Балка з камерами регулюється по висоті за допомогою пульта
дистанційного управління
Компанія-виробник офіційний постачальник обладнання для
Continental Tyre

- Керування переміщенням поперечки з камерами за допомогою
пульта ДК
- Довжина поперечки з камерами: 2782 мм
- Змінна висота поперечки з камерами: 1450-2110 мм
- 32-дюймовий монітор для відображення даних інтерфейсу
- Відображення параметрів передніх і задніх коліс в одному вікні
- Дві 5-мегапіксельні камери
- Функція статичного вимірювання повороту і статичного
вирівнювання коліс
- Функція вимірювання ширини колії і колісної бази
- Дані калібрування зберігаються в пам'яті камери — не потрібно
перекалібровувати камери при заміні системного блоку

Інтерфейс на трьох мовах: українською, англійською та
російською.
Балка з камерами регулюється по висоті за допомогою пульта
дистанційного управління
Компанія-виробник офіційний постачальник обладнання для
Continental Tyre

- Управління переміщенням поперечної балки з функцією
автоматичного відстеження цілей
- Довжина поперечки з камерами: 2782 мм
- Змінна висота поперечки з камерами: 1450-2110 мм
- 32-дюймовий монітор для відображення даних інтерфейсу
- Відображення параметрів передніх і задніх коліс в одному вікні
- Дві 5-мегапіксельні камери
- Функція статичного вимірювання повороту і статичного
вирівнювання коліс
- Функція вимірювання ширини колії і колісної бази
- Дані калібрування зберігаються в пам'яті камери — не потрібно
перекалібровувати камери при заміні системного блоку

Стандартна комплектація:

Стандартна комплектація:

- ПК з операційною системою Windows 7
- Принтер Canon
(модель використовуваного картриджа: PG-835XL)
- Навісний монітор 32 "
- Мішені неб'ючіїся, антивандальні
(4 шт.; розмір 324.2×175×62.6 мм, вага 1.32 кг)
- Депресор педалі гальма і утримувач кермового колеса
- Кронштейни для мішеней (4 шт. Для дисків від 13" до 24")

- ПК з операційною системою Windows 7
- Принтер Canon
(модель використовуваного картриджа: PG-835XL)
- Навісний монітор 32" DELL
- Мішені неб'ючіїся, антивандальні
(4 шт.; розмір 324.2×175×62.6 мм, вага 1.32 кг)
- Депресор педалі гальма і утримувач кермового колеса
- Кронштейни для мішеней (4 шт. Для дисків від 13" до 24")

Артикул
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AX313S3D-1M

Артикул

200.00 кг

AX313S3DA-1M

230.00 кг

Ключева особливість:

Характеристики:

Ключева особливість:

Характеристики:

Інтерфейс на трьох мовах: українською, англійською та
російською.
Балка з камерами регулюється по висоті за допомогою пульта
дистанційного управління
Компанія-виробник офіційний постачальник обладнання для
Continental Tyre

- Керування переміщенням поперечки з камерами за допомогою
пульта ДК
- Довжина поперечки з камерами: 2782 мм
- Змінна висота поперечки з камерами: 1450-2110 мм
- 2 монітори (32-дюймовий та 19-дюймовий) для відображення
данних інтерфейсу
- Відображення параметрів передніх і задніх коліс в одному вікні
- Дві 5-мегапіксельні камери
- Функція статичного вимірювання повороту і статичного
вирівнювання коліс
- Функція вимірювання ширини колії і колісної бази
- Дані калібрування зберігаються в пам'яті камери — не потрібно
перекалібровувати камери при заміні системного блоку

Інтерфейс на трьох мовах: українською, англійською та
російською.
Балка з камерами регулюється по висоті за допомогою пульта
дистанційного управління
Компанія-виробник офіційний постачальник обладнання для
Continental Tyre

- Управління переміщенням поперечної балки з функцією
автоматичного відстеження цілей
- Довжина поперечки з камерами: 2782 мм
- Змінна висота поперечки з камерами: 1450-2110 мм
- 32-дюймовий монітор для відображення даних інтерфейсу
- Відображення параметрів передніх і задніх коліс в одному вікні
- Дві 5-мегапіксельні камери
- Функція статичного вимірювання повороту і статичного
вирівнювання коліс
- Функція вимірювання ширини колії і колісної бази
- Дані калібрування зберігаються в пам'яті камери — не потрібно
перекалібровувати камери при заміні системного блоку

Стандартна комплектація:

Стандартна комплектація:

- ПК з операційною системою Windows 7
- Принтер Canon (модель використовуваного картриджа:
PG-835XL)
- Навісні моніторт 32" та 19" DELL
- Мішені неб'ючіїся, антивандальні
(4 шт.; розмір 324.2×175×62.6 мм, вага 1.32 кг)
- Депресор педалі гальма і утримувач кермового колеса
- Кронштейни для мішеней (4 шт. Для дисків від 13" до 24")

- ПК з операційною системою Windows 7
- Принтер Canon
(модель використовуваного картриджа: PG-835XL)
- 2 Монітори 32" DELL
- Мішені неб'ючіїся, антивандальні
(4 шт.; розмір 324.2×175×62.6 мм, вага 1.32 кг)
- Депресор педалі гальма і утримувач кермового колеса
- Кронштейни для мішеней (4 шт. Для дисків від 13" до 24")

Артикул

AX313S3D-2M

200.00 кг

Артикул

AX313S3DA-2M
AX3502GSL

672.00 кг
240.00
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ǪȈȠȕȈȌȭȑȕȐȑȗȖȔȭȟȕȐȒ

ǟȕșȚȘțȔȍȕȚȚȈȖȉȓȈȌȕȈȕȕȧ

Верстати шиномонтажні

Верстати шиномонтажні

Верстати шиномонтажниі, напівавтоматичні та автоматичні

Верстат шиномонтажний, напівавтоматичний

Шиномонтажні верстати є важливими складовими кожного добре керованого автосервісу. Завдяки ексклюзивним характеристикам
верстатів від ANDRMAX, колись жахлива робота по заміні шин стала простіше, ніж коли-небудь. Сучасні технології і просунутий фунціонал
роблять шиномонтаж однією з найшвидших і прибуткових послуг, які ви можете запропонувати клієнту.

Tools and Equipment

• Обертання столу за годинниковою і проти годинникової
стрілки за допомогою електродвигуна
• Комплектується пістолетом для накачування коліс, масляним
фільтром і регулятором тиску

Наша компанія пропонує інструмент та обладнання для професійного використання в авторемонтної сфері. У нас ви знайдете все, щоб
укомплектувати автосервіс якісним і надійним обладнанням.
Після декількох місяців випробувань і безлічі коригувань ми з гордістю можемо сказати, що кожен з цих сучасних шиномонтажних
апаратів витримає навіть найжорсткіше повсякденне використання. Дорогі колісні диски і шини непіддадуться грубому контакту, тому що
ці шиномонтажні машини так само ніжні, як і потужні.

• Діаметр диска при фіксації ззовні: 10"-20"
• Діаметр диска при фіксації зсередини: 12"-22"
• Максимальний діаметр колеса: 1040мм
• Максимальна ширина колеса: 15"
• Робочий тиск: 8-10 бар
• Зусилля бортовіджиму: 2500 кг
• Джерело живлення: 380 В/50-60 Гц
• Споживана потужність: 0.75 кВт
• Рівень шуму: <70 дБ

Широка модельна лінійка верстатів ANDRMAX розрахована на майже кожен бюджет, автомобільну спрямованість і розмір шин. Деякі з
цікавих нововведень ANDRMAX включають в себе корисний рухливий центральний кронштейн, який міцно притискає шину під час
установки на стіл, пневматичний пристрій утримування коліс, щоб утримувати колесо на місці, допоміжні ролики з підсилювачем, які
допомагають у відриві та налаштування борту шини, потужні монтажні вежі для ще більшої універсальності і чудового дизайну.
Основною проблемою при розбиранні є «прикипання» шини до диска. Через це розділити елементи важко, і потрібно прикладання
значних зусиль. За допомогою ж верстата відділення шини відбувається дуже швидко і, практично, без участі робітника. Також він
дозволяє оперативно вивести бортовину ската за обід. В цілому процес розбортування колеса виконується за пару хвилин. Також це
пристосування використовується для складання.

Артикул

Верстат шиномонтажний, напівавтоматичний

У нашому каталозі є ряд моделей верстатів для шиномонтажу з різними конструктивними особливостями:
– вертикальні, горизонтальні
– автоматичні, напівавтоматичні
– з додатковими аксесуарами та без них
Більшість наших шиномонтажних апаратів обладнані передніми ножними елементами управління з чітко визначеними написами, тому
ви ніколи не помилитеся, що робити далі. Інші нововведення включають в себе рухомі задні вежі для збільшення щілин, великі лопаткові
леза для віджиму бортів, потужні поворотні одно і двохшвидкісні столи, а також столи для фіксації дисків за центральний отвір, пристрої
накачування шин з манометром і клапаном скидання. Все це поставляється в простій у використанні консолі, що стоїть окремо, що так
само безпечно, як і ефективно. Призначені для монтажу коліс легкових автомобілів, мікроавтобусів, легких вантажівок.

245.00 кг

• Обертання столу за годинниковою і проти годинникової
стрілки за допомогою електродвигуна
Силова нажимна лопатка з пневмоциліндром подвійної дії.
Розроблена для передачі значних зусиль на борт шин для
швидкого і акуратного віджиму
• Допоміжний пристрій "третя рука" з пневмоприводом для
роботи з жорсткими та низькопрофільними шинами
• Комплектується пістолетом для накачування коліс, масляним
фільтром і регулятором тиску
• Дві швидкості обертання монтажного стола
• Діаметр диска при фіксації ззовні: 10"-20"
• Діаметр диска при фіксації зсередини: 12"-22"
• Максимальний діаметр колеса: 1040мм
• Максимальна ширина колеса: 15"
• Робочий тиск: 8-10 бар
• Зусилля бортовіджиму: 2500 кг
• Джерело живлення: 380 В/50-60 Гц
• Споживана потужність: 0.75 кВт
• Рівень шуму: <70 дБ

Верстати шиномонтажниі, напівавтоматичні та автоматичні
• Циліндрична вертикальна колона з відхиляючоюся в бік консоллю, високої жорсткості на кручення
• Механічне блокування і вертикальне регулювання кронштейну
• Монтажна головка з литої сталі з регулювальними гвинтами на обох робочих осях
• Використання будь-яких типів дисків
• Полімерні захисні насадки на затискних ковзаючих елементах для захисту країв диска під час фіксації
• Поворитний стіл з 4-х кулачковим самоцентруючимся зажимним механізмом
• Обертання столу за годинниковою і проти годинникової стрілки за допомогою електродвигуна
• Силова нажимна лопатка з пневмоциліндром подвійної дії. Розроблена для передачі значних зусиль на борт шин для швидкого і
акуратного віджиму
• Захисна насадка на лопатку з гуми і полімерних матеріалів для безпечної роботи з легкосплавними дисками
• Комплектується пістолетом для накачування коліс, масляним фільтром і регулятором тиску

AX1022SA

Артикул

Верстат шиномонтажний, автоматичний

AX1022SAL

301.00 кг

• Обертання столу за годинниковою і проти годинникової
стрілки за допомогою електродвигуна
• Комплектується пістолетом для накачування коліс, масляним
фільтром і регулятором тиску

Верстати автоматичні
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• Пневмопривід для відхилення назад і повернення колони з монтажною консоллю
• Пневматичне блокування монтажної консолі одночасно в горизонтальній і вертикальній площинах
• Пневматична фіксація монтажної головки
• Монтажна головка з литої сталі з регулювальними гвинтами по обох робочих вісях
• Автоматичне позиціонування монтажної головки відносно диска по горизонталі і вертикалі
• Використання будь-яких типів дисків
• Полімерні захисні насадки на затискних ковзаючих елементах для захисту країв диска під час фіксації
• Поворотний стіл з 4-х кулачковим самоцентруючимся затискним механізмом
• Обертання столу за годинниковою і проти годинникової стрілки за допомогою електродвигуна
• Силова нажимная лопатка з пневмоцилиндром подвійної дії. Розроблена для передачі значних зусиль на борт шин для швидкого і
акуратного віджиму
• Захисна насадка на лопатку з гуми і полімерних матеріалів для безпечної роботи з легкосплавними дисками
• Комплектується пістолетом для накачування коліс, масляним фільтром і регулятором тиску
• Дві швидкості обертання монтажного столу

• Діаметр диска при фіксації ззовні: 10"-22"
• Діаметр диска при фіксації зсередини: 12"-24"
• Максимальний діаметр колеса: 1150мм
• Максимальна ширина колеса: 14"
• Робочий тиск: 8-10 бар
• Зусилля бортовіджиму: 2500 кг
• Джерело живлення: 380 В/50-60 Гц
• Споживана потужність: 0.75 кВт
• Рівень шуму: <70 дБ
Артикул

AX1022A

238.00 кг
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Tools and Equipment

ǪȈȠȕȈȌȭȑȕȐȑȗȖȔȭȟȕȐȒ

ǟȕșȚȘțȔȍȕȚȚȈȖȉȓȈȌȕȈȕȕȧ
Верстати шиномонтажні

Верстати шиномонтажні
Верстат шиномонтажний, автоматичний

• Обертання столу за годинниковою і проти годинникової
стрілки за допомогою електродвигуна
• Комплектується блоком для накачування коліс, масляним
фільтром і регулятором тиску
• У комплектацію входить ресивер (бустер) для вибухового
накачування безкамерних шин

Верстат шиномонтажний, автоматичний

• Діаметр диска при фіксації ззовні: 10"-20"
• Діаметр диска при фіксації зсередини: 12"-22"
• Максимальний діаметр колеса: 1040мм
• Максимальна ширина колеса: 15"
• Робочий тиск: 8-10 бар
• Зусилля бортовіджиму: 2500 кг
• Джерело живлення: 380 В/50-60 Гц
• Споживана потужність: 0.75 кВт
• Рівень шуму: <70 дБ
Артикул

Верстат шиномонтажний, автоматичний

AX1022AB

248.00 кг

• Обертання столу за годинниковою і проти годинникової
стрілки за допомогою електродвигуна
• Допоміжний пристрій "третя рука" з пневмоприводом для
роботи з жорсткими і низкопрофильними шинами
• Комплектується блоком для накачування коліс, масляним
фільтром і регулятором тиску
• У комплектацію входить ресивер (бустер) для вибухового
накачування безкамерних шин

• Діаметр диску: 12"-28"
• Максимальний діаметр колеса: 1040 мм
• Максимальна ширина колеса: 14"
• Робочий тиск: 8-10 бар
• Зусилля бортовіджиму: 2700 кг
• Джерело живлення : 380 В/50-60 Гц
• Споживана потужність: 0.75 кВт
• Рівень шуму: <70 дБ

Верстат шиномонтажний, автоматичний

Артикул

AX1022ALB

AX1026ARLB

AX1028AAF

455.00 кг

Неймовірно швидкий і ефективний шиномонтажний верстат

Шиномонтажний верстат простий в експлуатації й достатньо
міцний, щоб витримати великі навантаження.
Надпотужні повітряні циліндри з алюмінієвого сплаву, міцний
зварний сталевий корпус і багато іншого роблять його одним з
найміцніших і безпроблемних верстатів.

• Обертання столу за годинниковою і проти годинникової
стрілки за допомогою електродвигуна
• Комплектується блоком для накачування коліс, масляним
фільтром і регулятором тиску
• Допоміжний двосторонній пристрій "третя рука" з
пневмоприводом для роботи з жорсткими і низкопрофильними
шинами
• У комплектацію входить ресивер (бустер) для вибухового
накачування безкамерних шин
• Дві швидкості обертання монтажного столу

Артикул

Артикул

Швидке позиціонування важеля монтажу і демонтажу
358.00 кг

• Діаметр диску при затиску ззовніі: 10"-26.5"
• Діаметр диску при затиску зсерединиі: 14"-28.5"
• Максимальний діаметр колесаі: 1150мм
• Максимальна ширина колесаі: 14"
• Робочий тискі: 8-10 бар
• Зусилля бортовіджимуі: 2500 кг
• Джерело живлення і: 380 В/50-60 Гц
• Споживана потужністьі: 0.75 кВт
• Рівень шумуі: <70 дБ
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• Автоматичне центральне позиціонування з запобіжним
фланцем для легкових автомобілів, позашляховиків та
вантажних автомобілів з колесами до 28 "
• Автоматична пневматична система управління
• Пневматичний підйомник для установки коліс на станину і
зняття з неї
• Додаткові допоміжні пристрої "третя рука" для роботи з
жорсткими та низькопрофільними шинами
• Пневмопривід для відхилення назад і повернення колони з
монтажною консоллю
• Пневматична фіксація монтажної головки
• Монтажна головка з литої сталі з регулювальними гвинтами
на обох робочих осях
• Використання будь-яких типів дисків
• Пневматичне блокування монтажної лапи одночасно в
горизонтальній і вертикальній площинах
• Автоматичне позиціонування монтажної головки відносно
диска по горизонталі і вертикалі
• Кріплення коліс за центральний отвір
• Обертання столу за годинниковою і проти годинникової стрілки
за допомогою електродвигуна
• Силова нажимна лопатка з пневмоциліндром подвійної дії.
Розроблена для передачі значних зусиль на борт шин для
швидкого і акуратного віджиму
• Захисна насадка на лопатку з гуми і полімерних матеріалів для
безпечної роботи з легкосплавними дисками
• Комплектується пістолетом для накачування коліс, масляним
фільтром і регулятором тиску

Для зняття і установки безкамерних шин вантажівок,
сільськогосподарської та дорожньої техніки з розмірами дисків
від 14 до 26 дюймів.
Портативний, пересувний пульт дистанційного керування
забезпечує зручне і точне управління навіть кінчиками пальців.
Виготовлений з кованих і зварних елементів, які пройшли
термічну обробку для збільшення міцності і зносостійкості.
Операція по шиномонтажу швидка і безпечна.

• Діаметр диска при фіксації ззовні: 10"-20"
• Діаметр диска при фіксації зсередини: 12"-22"
• Максимальний діаметр колеса: 1040мм
• Максимальна ширина колеса: 15"
• Робочий тиск: 8-10 бар
• Зусилля бортовіджиму: 2500 кг
• Джерело живлення: 380 В/50-60 Гц
• Споживана потужність: 0.75 кВт
• Рівень шуму: <70 дБ

Верстат шиномонтажний, автоматичний

Tools and Equipment

Потужний віджимний механізм борта шини
Швидке позиціонування і пневматичний привід на циліндрі зі
сталі забезпечують високу потужність без нанесення шкоди
шинам. Можливість обслуговувати практично все.
Гідравлична платформа

455.00 кг

• Діапазон затиску: 14"-26"
• Максимальний діаметр колеса: 1600мм
• Макс. ширина колісного диска: 780 мм
• Максимальниа вага колеса: 500 кг
• Робочий тиск: 0-130 бар
• Джерело живлення : 380V 3ph
• Споживана потужність: 1.1 кВт
• Рівень шуму: <70 дБ

Гідравлічні полозки для позиціонування, розбирання бортів,
монтажу і демонтажу.
Механізм фіксації
4-и лапки з зубчатими кулачками та гідравличним приводом
забезпечують надійний затиск практично всіх колісних дисків.

Артикул

AX1026TC

670.00 кг
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Tools and Equipment

ǪȈȠȕȈȌȭȑȕȐȑȗȖȔȭȟȕȐȒ

ǟȕșȚȘțȔȍȕȚȚȈȖȉȓȈȌȕȈȕȕȧ
Верстати балансувальні

Верстати балансувальні
Електронний мікропроцесорний балансувальний
верстат для балансування коліс автомобілів,
мотоциклів і легких промислових автомобілів
З ручним вимірюванням

• Вбудований яскравий світлодіодний сенсорний дисплей
• Ручне вимірювання відстані і діаметра
• Автоматичне гальмування колеса після виміру
• Колісне блокування з гайкою швидкого кріплення
• Самокалібрування і самостійна програма діагностики
• Програми автоматичного калібрування і діагностики
• Розміри коліс вказані в дюймах або міліметрах
• Показання дисбалансу в грамах або унціях
• Alu програми і програми для мотоциклів

Електронний мікропроцесорний балансувальний
верстат для балансування коліс автомобілів,
мотоциклів і легких промислових автомобілів
З ручним вимірюванням

Артикул

З ручним вимірюванням

AX1024MB1

Артикул

105.00 кг

• Вбудований яскравий світлодіодний сенсорний дисплей
• Ручне вимірювання відстані і діаметра
• Автоматичне гальмування колеса після виміру
• Колісне блокування з гайкою швидкого кріплення
• Самокалібрування і самостійна програма діагностики
• Програми автоматичного калібрування і діагностики
• Розміри коліс вказані в дюймах або міліметрах
• Показання дисбалансу в грамах або унціях
• Alu програми і програми для мотоциклів

Електронний мікропроцесорний балансувальний
верстат для балансування коліс автомобілів,
мотоциклів і легких промислових автомобілів
З автоматичним вимірюванням

Електронний мікропроцесорний балансувальний
верстат для балансування коліс автомобілів,
мотоциклів і легких промислових автомобілів
З ручним вимірюванням

AX1024MB2

• Вбудований яскравий світлодіодний сенсорний дисплей
• Ручне вимірювання відстані і діаметра
• Автоматичне гальмування колеса після виміру
• Колісне блокування з гайкою швидкого кріплення
• Самокалібрування і самостійна програма діагностики
• Програми автоматичного калібрування і діагностики
• Розміри коліс вказані в дюймах або міліметрах
• Показання дисбалансу в грамах або унціях
• Alu програми і програми для мотоциклів

Артикул

AX1024MB3

120.00 кг

• Вбудований яскравий світлодіодний сенсорний дисплей
• Автоматичне вимірювання відстані і діаметра
• Автоматичне гальмування колеса після виміру
• Колісна блокування з гайкою швидкого кріплення
• Програми автоматичного калібрування і діагностики
• Розміри коліс вказані в дюймах або міліметрах
• Показання дисбалансу в грамах або унціях

Артикул

120.00 кг

Електронний мікропроцесорний балансувальний
верстат для балансування коліс автомобілів,
мотоциклів і легких промислових автомобілів
З автоматичним вимірюванням

AX1224AB1

120.00 кг

• Вбудований яскравий світлодіодний сенсорний дисплей
• Автоматичне вимірювання відстані і діаметра
• Автоматичне гальмування колеса після виміру
• Колісна блокування з гайкою швидкого кріплення
• Програми автоматичного калібрування і діагностики
• Розміри коліс вказані в дюймах або міліметрах
• Показання дисбалансу в грамах або унціях

• Електроживлення: 220 В-50/60 Гц
• Потужність двигуна: 0.25 кВт
• Ширина диска: 1.5"–25"
• Діаметр диска: 10"–32"
• Макс. діаметр колеса: 1000 мм
• Макс. вага колеса: 65 кг
• Швидкість балансування: 150 об/хв
• Час циклу: <6 сек

• Електроживлення: 220 В-50/60 Гц
• Потужність двигуна: 0.25 кВт
• Ширина диска: 1.5"–20"
• Діаметр диска: 10"–24"
• Макс. діаметр колеса: 1000 мм
• Макс. вага колеса: 65 кг
• Швидкість балансування: 230 об/хв
• Час циклу: 8 сек
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AX1024MB4

• Електроживлення: 220 В-50/60 Гц
• Потужність двигуна: 0.25 кВт
• Ширина диска: 1.5"–20"
• Діаметр диска: 10"–24"
• Макс. діаметр колеса: 800 мм
• Макс. вага колеса: 65 кг
• Швидкість балансування: 180 об/хв
• Час циклу: 7 сек

• Електроживлення: 220 В-50/60 Гц
• Потужність двигуна: 0.25 кВт
• Ширина диска: 1.5"–16"
• Діаметр диска: 10"–24"
• Макс. діаметр колеса: 1000 мм
• Макс. вага колеса: 70 кг
• Швидкість балансування: 200 об/хв
• Час циклу: 8 сек
Артикул

• Вбудований яскравий світлодіодний сенсорний дисплей
• Ручне вимірювання відстані і діаметра
• Автоматичне гальмування колеса після виміру
• Колісне блокування з гайкою швидкого кріплення
• Самокалібрування і самостійна програма діагностики
• Програми автоматичного калібрування і діагностики
• Розміри коліс вказані в дюймах або міліметрах
• Показання дисбалансу в грамах або унціях
• Alu програми і програми для мотоциклів

• Електроживлення: 220 В-50/60 Гц
• Потужність двигуна: 0.25 кВт
• Ширина диска: 1.5"–20"
• Діаметр диска: 10"–24"
• Макс. діаметр колеса: 1000 мм
• Макс. вага колеса: 65 кг
• Швидкість балансування: 230 об/хв
• Час циклу: 8 сек

• Електроживлення: 220 В-50/60 Гц
• Потужність двигуна: 0.25 кВт
• Ширина диска: 1.5"–20"
• Діаметр диска: 10"–24"
• Макс. діаметр колеса: 1000 мм
• Макс. вага колеса: 65 кг
• Швидкість балансування: 230 об/хв
• Час циклу: 8 сек

Електронний мікропроцесорний балансувальний
верстат для балансування коліс автомобілів,
мотоциклів і легких промислових автомобілів

Tools and Equipment

120.00 кг

Артикул

AX1032AB2

100.00 кг
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Загальні положення:

• Модульний екран.
• Визначення конкретного місця поклейки грузика.
• Автоматичне вимірювання відстані і діаметра
• Додатковий УЗ-сонар
• Автоматичне гальмування колеса після виміру
• Колісне блокування з гайкою швидкого кріплення
• Програми автоматичного калібрування і діагностики
• Розміри коліс вказані в дюймах або міліметрах
• Показання дисбалансу в грамах або унціях

1. Гарантія надається за умов дотримання умов експлуатації та правил поводження з виробом.
2. Гарантійний термін товару (інструменту) обчислюється з моменту отримання товару за товарною
накладною.
3. Якщо протягом гарантійного терміну виріб вийде з ладу через заводський брак, його буде замінено або
безкоштовно відремонтовано.
4. Несправний інструмент приймається Продавцем на експертизу строком до одного місяця за наявності
гарантійного талона та товарної накладної.
5. Якщо на момент звернення Покупця до Продавця інструмент, який підлягає заміні, відсутній у наявності,
то встановлюється термін заміни від двох тижнів до чотирьох місяців або замінюється на аналогічний.
6. Якщо даний інструмент знятий з виробництва, то Покупцеві пропонується аналогічний з проведенням
необхідних перерахунків.

• Електроживлення: 220 В-50/60 Гц
• Потужність двигуна: 0.25 кВт
• Ширина диска: 1.5"–20"
• Діаметр диска: 12"–30"
• Макс. діаметр колеса: 1000 мм
• Макс. вага колеса: 100 кг
• Швидкість балансування: 215 об/хв
• Час циклу: 6 сек
Артикул

Електронний мікропроцесорний балансувальний
верстат для балансування коліс автомобілів
з технологією MAGLEV (Магнітна левітація),
вимірювання ширини диска за допомогою
УЗ-сонара.

AX1230AB3

На високотехнологічний товар (пневматичний інструмент, гідроштоки, тестери, вимірювачі, електроприлади
та ін.) гарантійний термін — шість місяців.
174.00 кг

• Модульний (тачскрін) екран
• Визначення конкретного місця поклейки грузика за допомогою
лазерного покажчика. Лазерна смужка вказуюэ місце установки
важка.
• Автоматичне вимірювання відстані і діаметра
• Додатковий УЗ-сонар для автоматичного вимірювання
ширини диска
• Автоматичне гальмування колеса після виміру
• Колісне блокування з гайкою швидкого кріплення
• Програми автоматичного калібрування і діагностики
• Розміри коліс вказані в дюймах або міліметрах
• Показання дисбалансу в грамах або унціях
• Електроживлення: 220 В-50/60 Гц
• Потужність двигуна: 0.25 кВт
• Ширина диска: 1.5"–20"
• Діаметр диска: 12"–30"
• Макс. діаметр колеса: 1000 мм
• Макс. вага колеса: 100 кг
• Швидкість балансування: 215 об/хв
• Час циклу: 6 сек
Артикул

174.00 кг

• Вбудований яскравий світлодіодний сенсорний дисплей
• Ручне вимірювання відстані і діаметра
• Автоматичне гальмування колеса після виміру
• Колісне блокування з гайкою швидкого кріплення
• Програми автоматичного калібрування і діагностики
• Розміри коліс вказані в дюймах або міліметрах
• Показання дисбалансу в грамах або унціях

• Електроживлення: 220 В-50/60 Гц
• Потужність двигуна: 0.25 кВт
• Ширина диска: 1.5"–20"
• Діаметр диска: 10"–26"
• Макс. діаметр колеса: 1200 мм
• Макс. вага колеса: 150 кг
• Швидкість балансування: 200 об/хв
• Час циклу: 8 сек
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Артикул

AX1026TB1

240.00 кг
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З ручним вимірюванням

Гарантія не поширюється на інструмент, що має наступні ознаки:
1. Природне зношення
2. Перевантаження
3. Конструктивні зміни
4. Механічні пошкодження, викликані використанням не за призначенням або з порушенням правил і норм
експлуатації та зберігання
Гарантія не поширюється на гумовотехнічні вироби, мастила й експлуатаційні рідини.
Дефектні вироби приймаються для гарантійного обслуговування тільки чистими і комплектними.
Комплектність виробів перевіряється Покупцем при отриманні товару в присутності продавця.
Післяпродажні претензії по укомплектованості виробів не приймаються.
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Електронний мікропроцесорний балансувальний
верстат для балансування коліс вантажної техніки

AX1230AB5

Гарантія не поширюється на інструмент наступних видів:
1. Викрутки
2. Шарнірно-губцевий
3. Ударно-ріжучий
4. З храповими і шарнірними механізмами
5. Гнучкі подовжувачі та зменшуючі перехідники
6. Вставки всіх типорозмірів
7. Ключі Torx з отвором і шестигранники з кулею
8. Інструмент з полегшеною конструкцією
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Електронний мікропроцесорний балансувальний
верстат для балансування коліс автомобілів
з технологією MAGLEV (Магнітна левітація),
вимірювання ширини диска за допомогою
УЗ-сонара.

Tools and Equipment

Умови гарантії

Верстати балансувальні

͆

Tools and Equipment
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Гайкові ключі та головки, відмічені знаком “пожиттєва гарантія”, підлягають одноразовій
заміні у випадку їх поломки, без обмеження терміну експлуатації, а саме:
головки 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”;
гайкові ключі серій 1400, 1500, 1600, 2500 та 3500.

Увага!
• При роботі використовуйте засоби індивідуального захисту.
• Не використовуйте трубки та інші подовжувачі для збільшення важеля, не передбачені виробником.
• Не використовуйте молоток для збільшення зусилля. Не стукайте по інструменту.
• Використовуйте інструмент за призначенням. Не розбирайте механізми інструменту самостійно —
звертайтеся до Продавця.
• Не використовуйте стандартні торцеві головки з пневматичним ударним інструментом.
• Змащуйте пневматичний інструмент, обладнанний турбінами обертання, відповідно до інструкцій або
використовуйте лубрикатори в системі подачі повітря.
• Не використовуйте викрутки в якості виколоток, кернів, долото, не працюйте під напругою.
• Точно визначайте розмір і стандарт інструменту.
• Працюйте з правильно підібраним під відповідну операцію інструментом.
• Зберігайте весь інструмент чистим, оберігайте від бруду і вологи.
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