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 Wyważarka kół HUNTER GSP 9200 
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Wyważarka HUNTER GSP 9200 z łatwym do 

użycia graficznym wyświetlaczem LCD, który 
przyspiesza  obsługę i jest popularny wśród 
obsługujących techników. Dodatkową zaletą 
urządzenia są opcje ServoDrive oraz SmartWeight 
powodujące, że wyważarka GSP 9200 jest idealna dla 
warsztatów (serwisów) które wymagają obsługi 
graficznej urządzenia. GSP 9200 zapewnia szybkość, 
dokładność oraz łatwość obsługi. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SmartWeight™ 
 
Technologia SmartWeight™ wyznacza nowy etap w 
wyważaniu kół. Znacznie minimalizuje zużycie ciężarków 
wyważających i przyspiesza proces wyważania kół, dzięki 
czemu redukuje koszty materiałów i koszty pracy. 
Innowacyjność technologii polega na pomiarze i analizie 
sił bezpośrednio odpowiedzialnych za drgania.  
W odróżnieniu od wyważania tradycyjnego, którego 
podstawę stanowi obliczenie i rozmieszczenie masy 
wyważającej, SmartWeight™ analizuje siły statyczne i 
pary sił odpowiadające za niewyważenie dynamiczne, 
będące przyczynami drgań.  

 
 

ServoDrive™ jest opatentowanym programowanym 
napędem oferującym operatorowi pełną kontrolę i szybkie 
wyważanie. Koło może być obracane w obu kierunkach 
ze zmienną prędkością. Miejsce nabicia lub naklejenia 
ciężarka jest automatycznie pozycjonowane dla 
zadanego miejsca, podczas gdy ServoPush pozwala na 
szybką zmianę pozycji ciężarka  
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Ekskluzywne  wła ściwo ści  powoduj ą  wywa żanie  łatwiejszym  i szybszym!  
 
Wewnętrzne rami ę Dataset ® Automatyczne rami ę Dataset ® 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wewnętrzne  ramię  Dataset®  umożliwia   precyzyjne  umie- 
szczanie ciężarków.  Automatycznie mierzy koła o rozmiarze  
do 28 cali. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
Servo Stop automatycznie pozycjonuje koło w miejscu prze- 
widzianym  dla  ciężarka   po   przyciśnięciu   przycisku   lub  
popchnięciu  koła. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
Opcja  Split Weight®  daje wiele możliwości przyklejenia cię- 
żarka oraz redukcji jego wielkości. Opcja Split Spoke® wska- 
zuje optymalne miejsce mocowania ciężarka na kole. 

Wewnętrzne i zewnętrzne ramiona pomiarowe. 
Dataset® pozwalają na szybsze wprowadzanie 
rozmiarów koła oraz przyklejenie ciężarków przy 
jednoczesnym zwiększeniu precyzji i wykonaniu 
operacji wyważania w jednym cyklu. 

Szybka 
lokalizacja 
ciężarków 
z pozycjonowa-
niem koła. 

Prosta komu -
nikacja z urz ą-
dzeniem za 
pomoc ą 
pedału. 

Przyciśnięcie pedału powoduje zapisanie 
wprowadzanych parametrów koła. Pedał działa również 
jako hamulec ułatwiający dokręcenie nakrętki uchwytu 
szybkomocującego jak i jego ściąganie. 
 

System ServoDrive™ eliminuje ręczne zakręcanie 
nakrętki przyspieszając mocowanie uchwytu. System 
uruchamiany jest podwójnym naciśnięciem pedału. 
 

SlitSpoke ® 
i SplitWeight ® 
to funkcje do 
dzielenia i 
chowania 
ciężarka. 

Szybkie mo -
cowanie  
nakr ętki 
chwytu. 
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Specyfikacja: 
 
Zasilanie elektryczne: 230 V (-10%+15%), 20 A, 50/60 Hz. 
Rozmiar kół: 

• szerokość felgi: od 1,5” (38 mm) do 20” (508 mm).  
• średnica felgi: od 10” (254 mm) do 28” (711 mm). 
• ALU: od 7,5” (191 mm) do 38” (965 mm). 
• maksymalna średnica koła: 38” (965 mm). 
• maksymalna szerokość koła: 20” (508 mm). 
• maksymalna waga koła: 68 kg. 

Dokładno ść wywa żania: +/- 1 g. 
Dokładno ść pozycjonowania koła: +/- 0.07 stopnia 
Prędko ść obrotowa: 150 obr./min. 
Silnik: „inteligentny” programowany system napędu na prąd stały. 
Waga: 215 kg. 
 

Wymiary GSP9200: 
 
A    1608 mm  
B    1334 mm 
C    1397 mm 
D    1785 mm 
 


