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Contactloze wielbalancer met 
touchscreen, uitermate geschikt voor 
de grote volumes.
Volautomatisch toestel: alle manuele 
handelingen worden geëlimineerd. 
Door tal van technologische innova-
ties is de spin- en diagnosetijd zeer 
kort.



Volautomatisch toestel: Meet de wielen automatisch en slecteert autonoom 
de plaatse voor clip- en kleefgewichten.

Ergonomische en functionele gewichtsbak met veel ruimte voor verschillende 
soorten gewichten en om gereedschappen op te bergen. 

Hellende voorkant voor optimale ergonomie en makkelijke toegang naar de 
binnenkant van het wiel.

Hoofdeigenschappen



HS-W: Verdeelt automatisch de gewichten en verbergt ze achter de spaken. 

Meet automatisch de radiale slingering met een speciale sonar en berekent de 
beste montagepositie op de auto.

ELECTROLOCK: Elektronische wielopspanning.

CONTACT-LESS: Met de combinatie van de SMD Sonar en een interne laser 
meet het toestel automatisch het wiel zonder tussenkomst van de gebruiker. 
Alle handelingen voor het positioneren van de kleefgewichten zijn vereenvou-
digd.

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.

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.

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.

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

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

Standaardfuncties



Standaard accessoires

Aangeraden opties

Afmetingen



Technische gegevens

- Totale vermogensopname

- Asdiameter

- Nauwkeurigheid

- Draaisnelheid

- Instelbereik velgdiameter

- Meetbare velgdiameter

- Instelbereik velgbreedte

- Afstand tussen flens & machine

- Max. wielbreedte 

- Max. wieldiameter

- Max. wielgewicht

- Gemiddelde meettijd

- Geluidsniveau

- Gewicht machine

550 W

40 mm

1- 5 g

75 - 85 - 98 t.p.m.

1” - 35”

10” - 32”

1,6” - 23,6”

275 mm

560 mm

1117 mm

75 kg

7 seconden

< 70 dB

183 kg


