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NOVÁ LÍNIA VYVAŽOVAČIEK
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Wave 5 je elektronická vyvažovačka kolies vybavená 22 palcovým dotykovým monitorom (pre veľké objemy servisov). Nový dizajn a nové grafické užívateľské rozhranie umožňujú vysokú výkonnosť a presnosť so všetkými typmi kolies automobilov, motocyklov a ľahkých nákladných automobilov.
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DIGITÁLNA VERZIA
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DOTYKOVÁ VERZIA
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PNEUM.ZAISTENIE          MANUÁLNE ZAISTENIE   LASEROVÝ UKAZOVATEĽ       S230 V / 1 / 50-60                   110V / 1/60
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DOTYKOVÁ VERZIA
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DIGITÁLNA VERZIA
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Dodávateľ:R & J, spol.s r.o.919 23 Vlčkovce č.114T.č.033/5503777, 5501659www.randj.ske-mail: blazek@randj.sk
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NOVÉ GRAFICKÉ UŽÍVATEĽSKÉ ROZHRANIE                                                                            
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SAMODIAGNÓZA
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NOVÝ DIZAJN
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1 LASEROVÝ UKAZOVATEĽ
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AUTOMATICKÁ POLOHA PNEUMATIKY
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OPTIMALIZOVANÁ STATICKÁA DYNAMICKÁ FUNKCIA (OSD)
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RÝCHLA VOĽBA PROGRAMU (QSP)
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2 INTERNÉ LASEROVÉ UKAZOVATELE
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MULTIFUNKČNÝ PEDÁL
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Nový digitálny displej s vysokou kvalitouLCD technológie zvyšuje ostrosť a jas pre jedinečné digitálne zážitky
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• 22 "dotykový displej s HQ grafikou• Voľba jedným dotykom• Opravené a intuitívne grafické rozhranie
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• Automatická kontrola pre   jednoduché riešenie  problémov• Pripravený na vzdialený  prístup
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• Viac priestoru pre nástroje a závažia• Všetko po ruke s ergonomickým dizajnom• Nový, pevný a bez kĺzania   nástrojov   v priečinkoch
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Rýchle a automatické rozpoznanie TOP 3programov: Štandard, Alu 2, Alu 3.
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• Jedna poloha laserového snímača   12 hodín poloha pre oceľové ráfiky• Jeden automatický polohovací laser   pre aplikáciu vnútorného závažia
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ALUDÁTOVÉ RAMENO
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SVETELNÝ LED PRSTEŇ
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TLAČ
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PRIPOJENIE
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PROGRAM OPTIMIZALIZÁCIE
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• Pripravený na pripojenie    k dielni
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2 UŽÍVATELIA
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240MM MERACIAHRIADEĽ
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• Multifunkčné: elektromechanická brzda,   upínanie, odopnutie• Ergonomický dizajn
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Nová  vyvažovačka kolies doporučuje správnu polohupneumatík, aby sa zaručila najlepšia zhoda medzi ráfikom a kolesom.
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• Úspora času pri vážení• Umiestnenie v automatickom režime pre polohu nevyváženosti pre vnútorné a vonkajšie závažie.
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• Externé• Pevné polohovanie oceľových ráfikov
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SONAR
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• Automatické meranie šírky• Samonačítanie lúčov
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PRÍSLUŠENSTVO
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Art.č.: 1 695 654 994
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Art.č.:  1695 900 004
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Art.č.: 1695 606 200
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Art.č.: 1695 654 849
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Art.č.: 1695 901 667
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Art.č.: 1695 554 043
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Art.č.: 1695 655 294
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Art.č.: 1695 042 875
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Art.č.: 1695 656 698
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Art.č.: 1695 656 570
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Art.č.: 1695 654 039
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Art.č.: 1695 654 060
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Laserový ukazovateľ so systémom osvetlenia
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Zdvihák na kolesá
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Kužeľová rozpera
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Sada kužeľov preľahké trucky 88 – 174 mm

juraj
Text napsaný psacím strojem

juraj
Text napsaný psacím strojem

juraj
Text napsaný psacím strojem
Sada kužeľov  preOff-roady zo zadnej strany vrátane kolíkov (40 mm), polyamidová rozpera
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3-4-5-dierová príruba
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Sada of nadstavcov(4-,5-,6- dierové-platne)
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Tlačiareň iba pre model s monitorom
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Systém DuoExpert (3 kleštiny v puzdre, 54 - 78 mm)
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Sada demo box pre osobné vozidlá
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Základná sada  na stredeniekolies motocyklov (14 mm)
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Strediaca sada+hriadeľ (19mm)
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TECHNICKÉ ÚDAJE
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Obsah dodávky:
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SOFTVÉR JAZYKY – MONITOR MODEL:
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SBM WAVE 5
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Napájanie                                                230 V 1ph 50/60 HzRýchlosť vyvažovania (50 – 60 Hz)        220 rpm ± 2%Max. hmotnosť kolesa                            80 KgMax. priemer kolesa                               1150 mmMax. šírka kolesa                                   508 mmPriemer kolesa                                       13”-30”/12”- 40”Šírka kolesa                                           3”-15”/3”-20”Presnosť                                                5% ± 1g/1gČas merania                                          5sMax. rozmery (W x D x H)                    1730 x 1380 x 1915 mm
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Taliančina, francúzština, angličtina, nemčina, španielčina, portugalčina, čeština, poľština, maďarčina, slovinčina, holandčina, srbčina, fínčina, turečtina, chorvátčina, Čínsky a kórejský
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• Ochrana kolesa• Strediaca príruba podľa modela• Kužele: 3 kužele pre mechanický zaisťovací   systém, 4 kužele pre pneumatický zaisťovací systém• Kliešte na závažia• Kompas• Kalibračné závažie• Návod na obsluhu s certifikáciou CE• Škrabka na závažie• Ochrana ráfika - rýchla matica• Svetelný krúžok s laserovými ukazovateľmi




