Vyvažovaèka

CERT

(vyvažovací stroj kol pneumatik)

W 91-2D
Technická data
Prùmìr ráfku:

10“- 26“

Maximální hmotnost kola: 75 kg
Maximální prùmìr kola:1180 mm
Šíøka ráfku:

1,5“- 20“

Rychlost rotace:

140 rpm

Vyvažovací pøesnost:

Vlastnosti/funkce

±1 g

Jmenovitý výkon:

138 W

Èistá hmotnost:

130 kg

Celková hmotnost:

158 kg

Stroj pracuje na nízké
vyvažovací rychlosti
140ot/min s pøesností +1gramu

Závitová høídel prùmìr
40mm, vysoký stupeò
pøesnosti vyvažování do
75kg váhy kola

Optický rastr je podobný
jako u italských znaèek,
konstrukce má 255 zubù a
mìøení je tím pøesnìjší

Naèítací ramínko používá
fotoelektrické èidlo, které
je pøesnìjší než
potenciometr

Standartní 40mm závitová
vodící tyè, lze používat pro
v š e c h n y b e ž n é
vyvažovací práce.
Pracovní rozpìtí vyvaž. kol
je 1”-28”. Délka 300mm
závitové høídele
umožòuje práce se
širokými pneumatikami

Stroj je vybaven
napájecím adaptérem,
který zabraòuje rùzným
nevýhodám pøi kolísání
napìtí

Stroj s vyvažováním pro
modely osobní
automobil, SUV a MOTO
patøí automaticky do
výbìru vyvažování. Pro
pøesnìjší vyvažování
instalované pozièní LED
osvìtlení, které se
automaticky zapíná

Mašina vybavena
aluminiovým mìøícím
ramínkem, které ukazuje
stroji pak pøesnìjší
hodnoty a netrpí tak
deformací jako u
plastových konstrukcí.

Rozmìr balení: 990x760x1150 mm

0,88 m3

Objem:

Maximální
prùmìr kola
1180 mm
Šíøka
kola 1,5“-20“

Vlastnosti/funkce

Kg

Max.
hmotnost
kola 75 kg
Rychlost
rotace 140 RPM

Německo-italská koncepce s pøesným a rychlým mìøením ALU diskù, jako u známé Ravaglioli atd.
Automaticky èerpá DIS a DIA data z pneumatiky, rùzné ALU vyvažovací režimy a pøesný
vlastní vyvažovací ALU S2 program, OPT režim vèetnì funkce skrytého závaží
Standardní 40mm široká závitová høídel, mùže být používána pro rùzné vyvažování kol.
Pøíruba disku a závitová høídel jsou kvalitnì zpracovány a tím je tak vyvažovaèka robustní,
odolná a dobøe vypadá.
Díky speciálnímu návrhu MOT režimu s nástavci na motocykly,mùže vyvažovat rùzné pneumatiky
všech motocyklù.
Patentovaná technologie hlídání hmotnostní pozice, dokáže opravit vnìjší a vnitøní nevyváženost.
Zákazník si mùže nadefinovat rùzné nejpoužívanìjší vyvažovací režimy. Díky vyvažovacímu stavu
systémová jednotka mùže neustále ukládat data obvyklých režimù a k nim pøipsat vybraný popisek.
To ulehèí opravu a údržbu pneumatik. Program pro 2 uživatele .
Automatická mìøící stupnice je rozdìlená do dvou èástí, které se používají pro pneumatiky
od 10“ do 26“ mìøícím systémem 2D.
Vybavená vlastní elektrickou a také pedálovou brzdou, což zajistí pøesnost pøi lepení závaží.
Se ètyømi inteligentními ukládacími režimy lze uložit rùzné specifikace a vyvažovací režimy
podle potøeby uživatele, což zaruèí, že si uživatel pøímo a s vysokou efektivností nalezne data
bìhem vyvažování pneumatiky.

