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Elektronische wielbalancer voor auto-, 
moto- en bestelwagenwielen. 
Ontworpen om een volledige 
ergonomie te kunnen garanderen. 
Voorzien van een 22” touchscreen en 
“ELECTROLOCK” elektrische 
opspanning. 
Geïntegreerde LED-lamp en laser. 
Ideaal toestel voor de professionele 
gebruiker!



22” Touchscreen: De grafische interface maakt het gebruik snel en eenvoudig.

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.

EasyALU: Klem om makkelijker ijkgewichten te plaatsen op lichtmetalen vel-
gen. (TP25)

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.

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

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)

AUTBRAKE: Automatische rem op het einde van de meting. 

Tyre Set Control: Speciale functie voor de diagnose van de staat van de wielen. 
Als de 4 wielen in het geheugen zijn opgeslaan stelt het toestel voor hoe je ze 
het best op het voertuig plaatst voor optimaal comfort en veiligheid.

SONAR RUN-OUT en BEST-FIT: Diagnosesysteem dat de radiale slingering van 
het wiel detecteert die trillingen veroorzaakt die niet met balancering verhol-
pen kunnen worden. De BEST-FIT software geeft het hoogste punt aan en stelt 
voor hoe ze op de naaf te monteren.

ELECTROLOCK: Elektronische wielopspanning.

Standaardfuncties



Standaard accessoires

Aangeraden opties

- SMD: Sonarsensor voor automatische berekening van de wielbreedte.
- USB printer.



Afmetingen

Technische gegevens

- Totale vermogensopname

- Draaisnelheid

- Maximale waarde van de onbalans

- Nauwkeurigheid

- Gemiddelde meettijd

- Asdiameter

- Instelbereik velgbreedte

- Instelbereik velgdiameter

- Meetbare velgdiameter

- Max. wielbreedte 

- Max. wieldiameter

- Max. afstand tussen wiel & machine

- Max. wielgewicht

- Gewicht machine

400 W

75 - 85 - 98 t.p.m.

999 g

1 g

5,5 seconden

40 mm

1.5” - 20”

1” - 35”

10” - 28”

600 mm

1117 mm

275 mm

75 kg

145 kg


