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Rodzina wywa żarek HUNTER składa si ę z Road Force Touch (RFT), GSP 9222 Touch, GSP 9222  Lite 

oraz GSP 9600 HD. Wszystkie urz ądzenia wyposa żone są w program SmartWeight ( słu żący do bardzo 
skutecznej minimalizacji wagi ci ężarka. Wyposa żenie opcjonalne stanowi ć mog ą: pozycjonowanie 
laserowe ci ężarków HAMMERHEAD™, drukarka, d źwignik koła (standard w przypadku GSP 9600 HD). 

 
 

Urządzenie to oprócz tradyc yjnej funkcji wywa żania statycznego 
i dynamicznego koła wyposa żone jest w rolk ę do przeprowadzania testu 
drogowego. Dzi ęki temu stanowi kompletny system do pomiaru wibracj i 
koła. W trakcie testu koło poddawane jest oddziaływaniom rolki z naciskie m 
635 kG, podobnym do rzeczywistych panuj ących podczas jazdy 
samochodem. Dzi ęki temu mo żliwe jest wykrycie wszelkich 
nierównomierno ści w elastyczno ści opony na jej obwodzie 
(wad fabrycznych), nierówno ści powierzchni opony (np. powstałych wskutek 
gwałtownego hamowania). RFT wyposa żona jest równie ż w ekran dotykowy 
oraz automatycznie unoszon ą osłon ę koła. 
HUNTER RFT umo żliwia: 

• pomiar sztywno ści opony –  RFT,  
• pomiar siły bocznej koła – LFM, 
• pomiar bicia obr ęczy. 

HUNTER RFT standardowo wyposa żony jest w: 
• program optymalizacji geometrycznej,   
• bardzo odporny mechanicznie monitor z mo żliwo ścią sterowania 

wywa żarką dotykowo, 
• system samokalibracji, 
• automatyczne uruchamianie testu drogowego, 
• automatyczne unoszenie osłony koła, 
• wideoinstrukta ż, 
• zestaw dwustronnych sto żków.  

Road Force Touch
®
 

GSP 9222 Touch 

Urządzenie to  przeznaczone jest do wywa żania kół z uwzgl ędnieniem 
sił niewywa żenia statycznego oraz niezale żnie -  sił niewywa żenia 
dynamicznego. Pozwala to na zminimalizowanie u życia ci ężarków. 

HUNTER GSP 9222 Touch standardowo wyposa żony jest w: 
• dwa ramiona pomiarowe (wewn ętrzne i zewn ętrzne), 
• bardzo odporny mechanicznie monitor z mo żliwo ścią sterowania 

wywa żarką dotykowo, 
• system samokalibracji, 
• wideoinstrukta ż, 
• zestaw dwustronnych sto żków. 
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Dane RFT GSP 9222 Touch GSP 9222 Lite GSP 9600 HD 

Średnica Standard 
ALU 

10-30” 
14-44” 

10-30” 
7,5-38” 

10-30” 
7,5-38” Maksymalne wymiary felgi 

Szerokość 1,5-20,5” 1,5-20” 1,5-16” 

Średnica 1016 mm 965 mm 1321 mm 
Maksymalne wymiary koła 

Szerokość 508 mm 508 mm 478 mm 

Maksymalny ciężar koła 79 kg 68 kg 227 kg 

Wymiary urządzenia   
Wysokość 
Głębokość 
Szerokość 

1854 / 2261 mm* 
1575 mm 

1435 - 1829 mm 

1854 / 2184 mm* 
1575 mm 
1435 mm 

1854 / 2187 mm* 
1854 mm 
1742 mm 

Masa wyważarki 288 – 399 kg 220 kg 215 kg 486 kg 

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz / 20 A 230 V / 50 Hz / 10 A 230 V / 50 Hz 

Zasilanie pneumatyczne 7-12 bar 7-12 bar - 7-12 bar 

Prędkość obrotowa wrzeciona 290-300 obr./min 300 obr./min 150 obr./min 100 obr./min 

Dokładność wyważenia 0,28 g 1 g 1 g 

* z opcją Hammerhead®     

Wyważarka HUNTER GSP 9600 HD przeznaczona jest do kontroli 
przede wszystkim kół (opony i felgi) pojazdów ci ężarowych. Dzi ęki  temu, że 
GSP 9600 HD umo żliwia tak że obsług ę kół samochodów osobowych 
i dostawczych mo żna ją okre ślić jako uniwersaln ą (łatwe przemontowanie 
uchwytów na wrzecionie 40 mm znacznie przyspiesza p racę).  

Wyważarka ta wyposa żona jest w rolk ę dociskow ą umo żliwi ającą 
kompleksow ą, dokładn ą diagnostyk ę koła. Procedura ForceMatch ®, czyli 
wykrycie za pomoc ą rolki dociskowej najwy ższych punktów opony 
i zestawienie ich z najni ższymi punktami obr ęczy, otrzymanymi podczas 
pomiaru bicia promieniowego obr ęczy,  pozwala na uzyskanie idealnie 
równego toczenia si ę koła. Okre ślenie średnic koła obci ążonego umo żliwia 
prawidłowe zestawianie kół w osiach bli źniaczych. 

Oprogramowanie SmartWeight ® daje du żą oszcz ędno ść ciężarków 
przy wywa żaniu dynamicznym. 

GSP 9600 HD 

GSP 9222 Lite 

Wyważarka HUNTER GSP 9222 Lite jest najta ńszym urz ądzeniem spo śród 
wywa żarek HUNTER wyposa żonym w wi ększość funkcji lub przyrz ądów 
słu żących do szybkiego i dokładnego wywa żania: 

• wewn ętrzne rami ę pomiarowe, 
• podział i chowanie ci ężarka za ramiona felgi, 
• sprawdzenie centrowania koła, 
• sprawdzenie kalibracji wywa żarki, 
• pozycjonowanie koła w miejscu mocowania ci ężarka itp. 

Duży, ciekłokrystaliczny monitor słu ży do prostej i wyra źnej 
prezentacji wyników. 


