Professional Tools

ǪȈȠȕȈȌȭȑȕȐȑȗȖȔȭȟȕȐȒ
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Professional Tools

Верстати шиномонтажні

Верстати шиномонтажні
Верстат шиномонтажний, напівавтоматичний

Верстат шиномонтажний, напівавтоматичний

Призначений для монтажу коліс легкових автомобілів, мікроавтобусів, легких вантажівок

Призначений для монтажу коліс легкових автомобілів, мікроавтобусів, легких вантажівок

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

Прямокутна вертикальна колона з з відхиляючоюся в бік консоллю, високої жорсткісті 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
Поворотний стіл з 4-х кулачковим самоцентруючимся затискним 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
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
Артикул

X1022SA

• 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

AX1022-2SAL
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Professional Tools

Верстати шиномонтажні

Верстати шиномонтажні
Верстат шиномонтажний, автоматичний

Верстат шиномонтажний, автоматичний

Призначений для монтажу коліс легкових автомобілів, мікроавтобусів, легких вантажівок

Призначений для монтажу коліс легкових автомобілів, мікроавтобусів, легких вантажівок

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

Прямокутна вертикальна колона з з відхиляючоюся в бік консоллю, високої жорсткісті 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
Поворотний стіл з 4-х кулачковим самоцентруючимся затискним 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
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"-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

AX1022-2A

• 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

AX1022-2AB
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Professional Tools

Верстати шиномонтажні

Верстати шиномонтажні
Верстат шиномонтажний, автоматичний

Верстат шиномонтажний, автоматичний

Призначений для монтажу коліс легкових автомобілів, мікроавтобусів, легких вантажівок

Призначений для монтажу коліс легкових автомобілів, мікроавтобусів, легких вантажівок

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 блоком для накачування коліс, масляним фільтром і регулятором тиску
Допоміжний 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

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 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

• Діаметр диска при фіксації ззовні: 10"-20"
• Діаметр диска при фіксації зсередини: 12"-25"
• 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

AX1022-2ARB

• Діаметр диска при фіксації ззовні: 10"-26.5"
• Діаметр диска при фіксації зсередини: 14"-28.5"
• 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

AX1026-2ARLB
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Professional Tools

Верстати шиномонтажні

Верстати шиномонтажні
Верстат шиномонтажний, автоматичний

Верстат шиномонтажний, автоматичний

Призначений для монтажу коліс легкових автомобілів, мікроавтобусів, легких вантажівок

Неймовірно швидкий і ефективний шиномонтажний верстат

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.
Портативний блок керування
• Прості елементи керування на пересувный підлоговый консолі управління дозволяють оператору безпечно відслідковувати процес
зміни шин з найбільш вигідного ракурсу.
• Самоцентруючийся гідравличний затискний патрон.
Затиск за центральний отвір колеса або зсередини колеса.
Гідравличний двигун
• Потужний двонаправлений гідравлічний двигун забезпечує плавний крутний момент при обертанні шини.
Міцний шпіндель, патрон та демонтажна головка
• При роботі витончено обертається, піднімається і опускається в потрібному вам напрямку за допомогою простих у використанні
елементів управління.
Швидке позиціонування важеля монтажу і демонтажу
• 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.
Гідравлична платформа
• 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.
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.
Точне позиціонуванння и м'який дотик

• Актуальний при роботі з шинами з м'якою боковиною і алюмінієвими дисками

• Діаметр диска: 12"-28"
• 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

AX102AAF

• Діапазон затиску: 14"-26"
• Максимальний діаметр колеса: 1600мм
• Макс. ширина колісного диска: 780 мм
• Робочий тиск: 8-10 бар
• Максимальниа вага колеса: 500 кг
• Джерело живлення: 380 В/50-60 Гц
• Споживана потужність: 1.1 кВт
• Рівень шуму: <70 дБ
Артикул

AX1026TC

Professional Tools

ǪȈȠȕȈȌȭȑȕȐȑȗȖȔȭȟȕȐȒ

ǟȕșȚȘțȔȍȕȚȗȍȘȍȊȭȘȍȕȐȑȘȖȒȈȔȐ

Professional Tools

Верстати балансувальні

Верстати балансувальні
Балансувальний верстат з ручним вимірюванням

Балансувальний верстат з ручним вимірюванням

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

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

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

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
Артикул

AX1024MB1

• 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

AX1024MB2

Professional Tools

ǪȈȠȕȈȌȭȑȕȐȑȗȖȔȭȟȕȐȒ

ǟȕșȚȘțȔȍȕȚȗȍȘȍȊȭȘȍȕȐȑȘȖȒȈȔȐ

Professional Tools

Верстати балансувальні

Верстати балансувальні
Балансувальний верстат з ручним вимірюванням

Балансувальний верстат з ручним вимірюванням

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

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

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

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
Артикул

AX1024MB3

• 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: 70 кг
• Швидкість балансування: 200 об/хв
• Час циклу: 8 сек
Артикул

AX1024MB4

Professional Tools

ǪȈȠȕȈȌȭȑȕȐȑȗȖȔȭȟȕȐȒ

ǟȕșȚȘțȔȍȕȚȗȍȘȍȊȭȘȍȕȐȑȘȖȒȈȔȐ

Professional Tools

Верстати балансувальні

Верстати балансувальні
Балансувальний верстат з автоматичним вимірюванням

Балансувальний верстат з автоматичним вимірюванням

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

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

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

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: 800 мм
• Макс. вага колеса: 65 кг
• Швидкість балансування: 180 об/хв
• Час циклу: 7 сек
Артикул

X1224AB1

• 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
Артикул

AX1032AB2

Professional Tools

ǪȈȠȕȈȌȭȑȕȐȑȗȖȔȭȟȕȐȒ

ǟȕșȚȘțȔȍȕȚȗȍȘȍȊȭȘȍȕȐȑȘȖȒȈȔȐ

Professional Tools

Верстати балансувальні

Верстати балансувальні
Балансувальний верстат з автоматичним вимірюванням та УЗ-сонаром

Балансувальний верстат з автоматичним вимірюванням, УЗ-сонаром і лазерним вказівником

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

Електронний мікропроцесорний балансувальний верстат для балансування коліс автомобілів з технологією
MAGLEV (Магнітна левітація), вимірювання ширини диска і визначення конкретного місця поклейки грузика за допомогою 3D-сонара.

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

Вбудований яскравий світлодіодний сенсорний дисплей
Автоматичне вимірювання відстані і діаметра
Додатковий УЗ-сонар
Автоматичне гальмування в точці розбалансування
Лазерний маркер на 12 годин з противагою
Лазерний маркер на 6 годин установка і очищення
Колісна блокування з гайкою швидкого кріплення
Блокування педалей
Діагностика ступиці колеса
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: 0.18 кВт
• Ширина диска: 1.5"–25"
• Діаметр диска: 10"–30"
• Макс. діаметр колеса: 1100 мм
• Макс. вага колеса: 100 кг
• Швидкість балансування: 215 об/хв
• Час циклу: 6 сек
Артикул

X1230AB3

• Електроживлення: 220 В-50/60 Гц
• Потужність двигуна: 0.18 кВт
• Ширина диска: 1.5"–25"
• Діаметр диска: 10"–32"
• Макс. діаметр колеса: 1100 мм
• Макс. вага колеса: 75 кг
• Швидкість балансування: 160 об/хв
• Час циклу: 7-11 сек
Артикул

X1232AB4

Professional Tools

ǪȈȠȕȈȌȭȑȕȐȑȗȖȔȭȟȕȐȒ

ǟȕșȚȘțȔȍȕȚȗȍȘȍȊȭȘȍȕȐȑȘȖȒȈȔȐ

Professional Tools

Верстати балансувальні

Верстати балансувальні
Балансувальний верстат з автоматичним вимірюванням, УЗ-сонаром і лазерним вказівником

Балансувальний станок для вантажних коліс

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

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

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

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"–25"
• Діаметр диска: 10"–30"
• Макс. діаметр колеса: 1100 мм
• Макс. вага колеса: 100 кг
• Швидкість балансування: 215 об/хв
• Час циклу: 6 сек
Артикул

X1230AB5

• Електроживлення: 380 В-50/60 Гц
• Потужність двигуна: 0.25кВт
• 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
Артикул

AX1026TB1

