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Elektronische wielbalancer voor auto-, 
bestelwagen- en motowielen.
Compact instaptoestel met een 
schitterende prijs-kwaliteitsverhouding.
Hoogwaardige wielbalancer met 
software-oplossingen van de nieuwste 
generatie.



Hoofdeigenschappen

Het toestel doet automatisch de input van de wieldiameter en de afstand en 
heeft een electrische rem. Het wiel wordt manueel opgespannen.

Het wiel begint automatisch te draaien bij het sluiten van de beschermkap.   
Op aanvraag is het toestel leverbaar zonder beschermkap. (EU-goedgekeurd)

Het bedieningspaneel met dubbel numeriek scherm maakt een snelle en 
intuïtieve selectie van de balanceermodus en toegang tot de meest voorko-
mende bedieningsfuncties mogelijk.

De ergonomische en functionele bak voor ijkgewichten is voorzien van veel 
grote bakken voor alle soorten ijkgewichten in de verschillende gereedschap-
pen.

De spin-unit is afgeleid van de superieure modellen van de B-serie en biedt de 
voordelen van de grote modellen: korte draaicyclus, wielen tot 75kg en balan-
ceren van wielen met interne offset tot 275 mm zonder het gebruik van extra 
spacers.

De onderhoudsvrije innovatieve aandrijving zorgt voor een maximale betrouw-
baarheid.

De nieuwe beschermkap maakt het balanceren van wielen tot 44” mogelijk.

Standaardfuncties

AUTOSEL: Automatische input van de wieldiameter en afstand. Het juiste 
balanceerprogramma wordt automatisch geactiveerd zonder selectie via het 
klavier. 

AWC: Automatische berekening van de wielbreedte. De wielbalancer maakt 
een voorspelling van de wielbreedte, wat de werktijd verkort. 

RPA: Automatische positionering. Het wiel stopt op het punt waar het ijkge-
wicht bevestigd moet worden. Voorzien van een elektrische rem.



Standaard accessoires

Afmetingen

Aangeraden opties

- FSP25: De pedaalrem vergemakkelijkt het aanbrengen van de ijkgewichten.
- KP25: Steun om wielen tot 50 kg te balanceren zonder het toestel te moeten vastzet-
ten.
- EasyALU: Klem om makkelijker ijkgewichten te plaatsen op lichtmetalen velgen. 
(TP25)
- DX/CFB: Accessoire om bestelwagen- en SUV-wielen te centreren.
- SL zero: Wiellift (80 kg). (SL-0)
- Twinlight: De LED-lamp verlicht het werkgebied en maakt het makkelijker om het 
wiel te reinigen, na te kijken en de ijkgewichten te bevestigen. De laser maakt het zeer 
makkelijk om de kleefgewichten te bevestigen op 6u. (TWL-L)
- SMD: Sonarsensor voor automatische berekening van de wielbreedte.



Technische gegevens

- Totale vermogensopname

- Asdiameter

- Geluidsniveau

- Max. berekende waarde van de onbalans

- Nauwkeurigheid

- Draaisnelheid

- Instelbereik velgdiameter

- Meetbare velgdiameter

- Instelbereik velgbreedte

-  Astand tussen flens & machine 

- Max. wielbreedte 

- Max. wieldiameter

- Max. wielgewicht

- Gemiddelde meettijd

- Gewicht machine

100 W

40 mm

< 70 dB 

999 g

1 g 

90 - 130 t.p.m

1” - 35”

10” - 28”

1,5” - 20”

275 mm

600 mm

1117 mm

75 kg

7 seconden

75 kg


