
 

• Bezkontaktné meranie šírky 
• Merací cyklus 6 sekúnd 
• Rýchle vo�by programu (QSP) 
• LED svetlo/laserový ukazovate��
• Zastavenie na vrchu 
• Elektro brzda 
• Jednoduché zaiastenie ramena

SBM 265/765
Vyvažovanie s komfortom



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Maximálny výkon a životnos� bez 
akéhoko�vek úsilia.

19" TFT Monitor
Kryt na koleso Bezkontaktné 

meranie šírky

USB pripojenie

Jednoduché 
zaistenie ramena

Svetelný lú� + 3 laserové 
ukazovatele

Elektro brzdaSystém zaistenia

Dizajn

• Intuitívne GUI 
• �ahko �itate�ný 
• V správnej výške

• Ve�ká kapacita, 1200 mm (47 "),  
   priemer kolesa. 
• Konfigurácia pre úsporu miesta

• Šetrí �as 
• Inteligentné 
   na�ítanie

• Tla� spávy 
• Jednoduchá  
  aktualizácia 
  softvéru 
• Funkcia nabíjania 
  pre vaše  
  zariadenia

• Vnútorné rozchod 
uzamknutý v polohe pre 
presná hmotnos��
polohovacie 
• Priemer Vzdialenos��
meranie

• 360 ° Svetelný krúžok (patentovaný) 
pre dokonalý poh�ad 
• 3 laserové ukazovatele pre ru�né 
umiest�ovanie závaží

• Malé rozmery 
• Mnoho držiakov 
 na závažia 
• Nástroje a 
 príslušenstvo

• Pneumatický systém zaistenia, sta�í stla�i��
 pedál pre zablokovanie koleso

• Držte pedál brzdy pre umiestnenie 
   závažia 
• Koleso sa zastaví v pozícii



   
 

 

 

SBM 265 / 765 
Všestranný prístroj s komfortom a vysokým výkonom

SBM 265/765 sú rýchle a silné vyvažova�ky kolies ur�ené pre servisy s vysokou kapacitou 
výkonu. Nové modely sú schopné vykonáva� merací cyklus iba za 6 sekúnd a vyváži� kolesá  
s priemerom 1.200 mm a hmotnosti až 80 kg. 
Ergonomický dizajn umož�uje lepší prístup vnútri kolesa a vykonáva� operácie jednoduchšie. 
Rýchly výber programov (QSP), Easy Fix rameno pre nastavenie presnej polohy závažia, 
zaistenie v polohe kolesa a bezdotykové automatické meranie šírky. 
V�aka novej funkcii sa užívate� nemusí obáva� zmera� šírku ráfika, prístroj to robí automaticky!

Oba stroje poskytujú dokonalý preh�ad vnútri ráfika a 
jednoduché polohovanie závaží - bez námahy:

Prednosti:

• Easy Fix rameno pre presné polohovanie závažia 
• 3 laserové ukazovatele pre manuálne umiest�ovanie závaží 
• LED svetelný krúžok (patentovaný) pre dokonalý poh�ad dovnútra ráfika 
• Ve�a držiakov na závažie a nástrojov s �ahkým prístupom

• Automatické bezkontaktné meranie šírky 

• QSP pre výber top 3 vyvažovacích programov pomocou Easy Fix páky 

• 6 sekúnd vyvažovací cyklus 

• Elektronická brzda 

• Pneumatický systém zaistenia (SBM 765) 

• Stop na za�iatku funkcie pre zastavenie kolesa v správnej polohe 

• Pripojite�nos�: nabíjanie USB / pripojenie tla�iarne 

• Nastavite�ný šetri� obrazovky 

• Výška monitora (19 ") pre dokonalé zobrazenie a prístup k ovládaniu 

• SBM 765 navyše dodávaný s brilantným farebným digitálnym LED displejom 

• Tla� správyt: možnos� vytla�i� správu o výsledku vyvažovania
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QSP 

Rýchla vo�ba programu

Rýchla vo�ba programu

Bezkontaktné meranie šírky

NOVINKA

Funkcia pre automatickú vo�bu 3 hlavných 

programov použitia závažia:  

Standard, Alu3 a programu Alu2. 

• Kolesá z �ahkých zliatin: Samolepiace závažie 

• Železné ráfiky: nabíjacie závažia 

• Kombinácia: lepiace/nabíjacie závažia 

V�aka tejto k�ú�ovej funkcii nie je nevyhnutný  

žiadny predvýber na klávesnici.  

Sta�í použi� páku!

Potvrdenie v jednom kroku: jedna pozíciu >>  
štandardný programom, obe nabíjacie závažia

Potvrdenie v dvoch kroku: dve polohy >> Program Alu3, 
nalepovacie & nabíjacie závažia

Potvrdenie v troch kroku: tri polohy >> Program Alu2, 
obe nalepovacie závažia
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• Automatické meranie šírky 
• Úspora �asu 
• Vyššia produktivita 
• Bez námahy 
• Inteligentné na�ítanie 
• Žiadne �alšie riziko chýb zo strany obsluhy



 

 

 
 

SBM 265 SBM 765

TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájanie 
Rýchlos� vyvažovania (50-60 Hz) 
Max.hmotnos� kolesa 
Max.priemer kolesa 
Max.šírka kolesa 
Priemer ráfika 
Šírka ráfika 
Presnos��
	as merania 
Max.rozmery (š x h x v)

230 V 1 ph 50/60 Hz             230 V 1 ph 50/60 Hz 
218 – 262 rpm                       218 – 262 rpm 
80 Kg                                     80 Kg 
1,200 mm                              1,200 mm 
500 mm                                  500 mm 
6''– 40'' / 10'' – 30'' automatic       6'' – 40'' / 10" – 30" automat.
1'' – 24 / 1'' – 15'' automatic         1'' – 24'' / 1" – 15" automat. 
1g/0.05 oz                                    1g/0.05 oz 
6 sec.                                            6 sec. 
1,730 x 1,380 x 1,915 mm            1,730 x 1,380 x 1,915 mm

Obsah dodávky: Jazyky softvéru - model monitora:

Italian, French, English, German, Spanish, 
Portuguese, Czech, 
Polish, Hungarian, Slovenian, Dutch, Serbian, 
Finnish, Turkish, 
Croatian, Swedish, Lithuanian, Russian, Israeli an, 
Bulgarian, 
Slovak, Danish, Persian, Japanese, Icelandic, 
Chinese a Korean

• SBM 265/765 
• 19 "TFT-Monitor / Dvojitý digitálny  
  LED displej 

• Kryt kolesa 
• Strediaca príruba rpod�a modelu 
 (Mechanické alebo pneumatické) 

• Kužele: 
3 kužele pre mechanický systém 
 zaistenia 

4 kužele pre pneumatický systém 
 zaistenia 

• Kliešte na závažia 
• Meradlo 
• Kalibra�né závažie 
• Návod na obsluhu s certifikáciou CE 
• Škrabka na závažia 
• Ochrana ráfika - rýchlo upínacia matica 
• Svetelný krúžok s laserovým ukazovate�om



 
 

PN: 1 695 654 994 

PN: 1695 656 698

PN: 1695 655 294 PN: 1695 042 875

PN: 1695 900 004 PN: 1695 654 849

PN: 1695 901 667

PN: 1695 606 200

PN: 1695 654 039PN: 1695 656 570

PRÍSLUŠENSTVO ZA PRÍPLATOK

Laserový ukazovate��
so systémom osvetlenia

Zdvihák na koleso Strediaci krúžok Sada kuže�ov pre �ahké 
trucky  88 – 174 mm

Sada kuže�ov pre Off-roady 
zozadu vrátane �apov 
(40 mm) rozperný krúžok, 
polyamid dištan�né

3-4-5 dierová príruba Sada platni�iek 
(4-5-6 dierové platni�ky)

Tla�iare� iba pre 
modely s monitorom

Duo expert systém 
(3 upínacie puzdrá 
v kufríku 54-78mm)

Sada demo box pre 
osobné automobily

Základná strediaca sada 
pre motocykle (14mm)

Monopáka strediaca sada 
na koleso+hriade� (19mm)

PN: 1695 554 043

PN: 1695 654 060

Dodávate�: R & J, spol.s r.o. 
  919 23 Vl�kovce �.114 
  T.�. 033/5503777,5501659 
  www.randj.sk 
                  e-mail: blazek@randj.sk


