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Elektronische wielbalancer voor auto- 
en motowielen met 19” LCD-scherm 
met manuele opspanning.
Een veelzijdig en compact toestel voor 
professionele prestaties met een hoge 
nauwkeurigheid! 



Control weight: Dit programma maakt een besparing van 30% op balanceerge-
wichten mogelijk door individuele bepaling van de grenswaardes op basis van 
een analyse van het voertuigtype.

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.

Standaardfuncties

De LCD-monitor geeft de afbeeldingen weer in hoge resolutie. Het toetsen-
bord heeft een beperkt aantal toetsen voor snel gebruik en beperkt de tijd om 
het toestel te leren kennen.

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.

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

Snelle en intuïtieve ijking van het toestel. De maximale precisie elimineert de 
fouten van de gebruiker.

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

Hoofdeigenschappen



Standaard accessoires

Aangeraden opties

- EasyALU: Klem om makkelijker ijkgewichten te plaatsen op lichtmetalen velgen. (TP25)
- SMD: Sonarsensor voor automatische berekening van de wielbreedte.
- Twinlight: De LED-lamp verlicht het werkgebied en maakt het makkelijker om het wiel te reinigen, na te kij-
ken en de ijkgewichten te bevestigen. De laser maakt het zeer makkelijk om de kleefgewichten te bevestigen 
op 6u. (TWL-L)
- DX/CFB: Accessoire om bestelwagen- en SUV-wielen te centreren.
- SL zero: Wiellift (80 kg). (SL-0)
- KP25: Steun om wielen tot 50 kg te balanceren zonder het toestel te moeten vastzetten.
- FRU: Flens voor wielen zonder centraal gat.
- BIKE KIT: Flens voor moto- en scooterwielen (complete set).



Technische gegevens

- Totaal vermogen

- Werkdruk 

- Geluidsniveau

- Asdiameter

- Max. berekende waarde van de onbalans

- Nauwkeurigheid

- Draaisnelheid

- Instelbereik velgdiameter

- Meetbare velgdiameter

- Instelbereik velgbreedte

- Max. afstand tussen wiel & machine

- Max. wielbreedte 

- Max. wieldiameter

- Max. wielgewicht

- Gemiddelde meettijd

- Gewicht machine

122 W

7 - 10 BAR

< 70 dB

40 mm

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

Afmetingen


