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Elektronische wielbalancer voor auto-, 
moto- en bestelwagenwielen. Ont-
worpen om een volledige ergonomie 
te kunnen garanderen. Voorzien van 
een HD-blacklight scherm en manuele 
opspanning. Geïntegreerde LED-lamp 
en laser.



Wielbalancer met een hoge performantie in een attractief en origineel design. 

De bedieningseenheid is zeer eenvoudig met HD-graphics en aanraakgevoelige 
toetsen. 

Ergonomische en multifunctionele gewichtsbak.

Plaatsbesparende gepatenteerde beschermkap maakt het balanceren van 

wielen tot 44” mogelijk.

USB-poorten voor randapparatuur en makkelijke software-updates. 

Hellende voorkant voor een betere ergonomie. 

Hoofdeigenschappen



AUTOSEL Evo: Nieuwe digitale meetstok voor automatische ingave van de 
wielmaat en automatische selectie van het balanceerprogramma. Voorzien van 
een geïntegreerde laser voor snelle en accurate bevestiging van de balanceer-
gewichten. 

HCL: Drie manieren om de positie van de balanceergewichten te bepalen 
d.m.v. de laser: op 6 uur, met de gewichthouderklem of manueel op 12 uur.

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)

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

AUTBRAKE: Automatische rem op het einde van de meting. 

3MATIC: Automatische selectie van de snelheid (70-90 tpm.) afhankelijk van 
het type wiel.

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

MOBILE Planes: Geïntegreerd systeem dat de positie van het balanceeropper-
vlak automatisch aanpast waardoor het gebruik van meerdere gewichten van 5 
gram mogelijk is.

H-SW: Programma voor verborgen of gesplitste gewichten.

OPT Flash: Vermindert de dynamische onbalans als gevolg van 
band-velgkoppeling.

Standaardfuncties



Standaard accessoires

Aangeraden opties

- SL zero: Wiellift (80 kg). (SL-0)
- SMD: Sonarsensor voor automatische berekening van de wielbreedte.
- BIKE KIT: Flens voor moto- en scooterwielen (complete set).
- HPC: Kit met centreerbussen voor hoge precisie.
- FPF: Set van 3 PREMIUM universele snelflensen.
- Kolomhouder voor 8 bussen.



Afmetingen

Technische gegevens

- Totale vermogensopname

- Asdiameter

- Nauwkeurigheid

- Draaisnelheid

- Instelbereik velgdiameter

- Meetbare velgdiameter

- Instelbereik velgbreedte

- Max. afstand tussen wiel & machine

- Max. wielbreedte 

- Max. wieldiameter

- Max. wielgewicht

- Gemiddelde meettijd

- Geluidsniveau

- Gewicht machine

400 W

40 mm

1g

75 - 85 - 98 t.p.m.

1” - 35”

10” - 28”

1,5” - 20”

275 mm

600 mm

1117 mm

75 kg

5,5 seconden

< 70 dB

145 kg


