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Wyważarki HOFMANN MEGAPLAN Megaspin 550/560 są następcami znanego modelu Megaspin 450. 

Napęd stanowi silnik elektryczny sprzężony z wrzecionem specjalną rolką (bez użycia paska 

napędowego). Sprzężenie następuje tylko w momencie rozpędzania.  Megaspin 550/560 są 

urządzeniami uniwersalnymi przeznaczonymi do wyważania kół samochodów osobowych, 

dostawczych i ciężarowych.  

Dokładność wyważarek dostosowana jest do gramatury ciężarków i wynosi 1 g dla samochodów 

osobowych oraz 10 g dla ciężarowych. Montaż koła na wrzecionie ułatwiony jest dzięki specjalnej 

windzie (dźwignikowi), przy pomocy której podnosimy koło na zadaną wysokość, a ruchomy wózek 

ułatwia dosunięcie felgi do uchwytu. 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 
 

 

 

wyświetlacz cyfrowy 

 łatwy i logiczny w obsłudze 

 

 

 

monitor 

 17” LCD z grafiką 3D 

 

Automatyczne wprowadzanie odległości i średnicy, 

całkowicie automatyczny cykl pomiaru z zatrzymaniem koła, 

elektropneumatyczny stały hamulec 

dla łatwego zakładania i zdejmowania koła oraz dla precyzyjnego mocowania ciężarków, 

dźwignik koła 

pneumatyczny o udźwigu 250 kg do unoszenia koła w celu zamocowania na wrzecionie, 

4 programy do wyważania 

kół aluminiowych samochodów osobowych, 

program ALU M 

do felg samochodów osobowych i ciężarowych, 

program optymalizacji 

dla zmniejszenia niewyważenia kół i felg, 

prędkość pomiaru mniejsza niż 100 obr./min., 

program  pracy dla 4 użytkowników,  

regulowana wartość progu tolerancji niewyważenia, 

samoczynna diagnostyka i kalibracja.
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (cd.) 

 

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 

 

UC215/HW 

Uchwyt GMM40 z czterema stożkami i wałkiem  40 mm 

dla samochodów osobowych i dostawczych (43-180 mm) 

 

11 052 

Osłona do wyważarki Megaspin 550/560 

wymagana w krajach EU 

do wyważania kół samochodów osobowych:  

 

11 059 

Uchwyt szybkomocujący dla samochodów osobowych jako 

wyposażenie opcjonalne do adaptera UC215/HW 

do wyważania kół samochodów osobowych:  

 

11 019 

SR215 

4-ramienny uchwyt z bolcami na dwa rozstawy 

 275 mm / 285,75 mm 

5-ramienny uchwyt z bolcami na trzy rozstawy 

 225 mm / 285,75 mm / 335 mm 

 

11 058 SR 3 

3-ramienny uchwyt z bolcami na rozstawy: 

 170 mm / 184,15 mm / 205 mm / 222,25 mm / 245 mm 
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Dane: Megaspin 550 Megaspin 560 

Maksymalne wymiary felgi 
średnica 
szerokość 

10-28” (265-715 mm) 
1,5-20” (40-510 mm) 

10-30” (265-765 mm) 
1,5-20” (40-510 mm) 

Maksymalna średnica koła 1300 mm  

Maksymalny ciężar koła 250 kg 

Czas pomiaru koła 150 kg 8-20 s 

Wymiary urządzenia 
wysokość 
szerokość 
głębokość 

2122 mm* 
1802 mm  
1468 mm  

2190 mm*/1510 mm 
2000 mm 
1500 mm 

Wymiary urządzenia zapakowanego 
wysokość 
szerokość 
głębokość 

1480 mm  
1180 mm  
1300 mm  

Masa wyważarki (bez osłony) 275 kg 

Zasilanie elektryczne 115-230 V / 50/60 Hz / 1,1 kW 

Prędkość obrotowa wrzeciona 
samochody osobowe 
samochody ciężarowe 

< 100 obr./min 
70 obr./min 

Dokładność wyważenia 
samochody osobowe 
samochody ciężarowe 

1 g 
10 g 

Dokładność pozycjonowania ciężarków ±1,4° 

Zasilanie pneumatyczne 8-10 bar 

* z uniesioną osłoną  
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