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Wyważarki do kół WIMAD 

Wyważarki do kół serii W przeznaczone są do wyważania kół z uwzględnieniem sił niewyważenia 
statycznego oraz - niezależnie - sił niewyważenia dynamicznego. 

Standardowe programy i wyposażenie wszystkich wyważarek WIMAD W: 

• Auto Select - automatyczny wybór programów wyważania, 

• Ministat® - program minimalizacji resztkowego niewyważenia statycznego, 
• Eco Drive - oszczędny napęd wrzeciona (silnik pracuje tylko 1 s), 
• Auto Split - program podziału ciężarka w celu ukrycia za szprychami felg ALU, 
• Uchwyt szybkomocujący HAWEKA, 

• Trzy stożki centrujące, 
• Szczypce do ciężarków, 

• Kompaktowa osłona. 
 

Kod Zdjęcie Opis 
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Wyważarka do kół WIMAD W 2 

Wyposażenie standardowe: 

• wyświetlacz cyfrowy, 
• ALU M 

program do montowania ciężarków do felg ALU,  
• wałek dużej długości 220 mm i średnicy 40 mm 

producent - HAWEKA, 
• cyrkiel pomiaru szerokości felgi. 
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Wyważarka do  kół WIMAD W 2V 

Wyposażenie standardowe: 

• monitor LCD, 

• ALU M 
program do montowania ciężarków do felg ALU,  

• wałek dużej długości 220 mm i średnicy 40 mm, 
 producent - HAWEKA,  

• cyrkiel pomiaru szerokości felgi, 

• hamulec nożny. 

 

1
0
 8

2
0
W

 

 

Wyważarka do  kół WIMAD W 82 

Wyposażenie standardowe: 

• monitor LCD, 
• Automatic ALU M 

program do montowania ciężarków do felg ALU, 
• Auto Sense 

automatyczny bezdotykowy pomiar szerokości felgi, 
• WeightLess 

program oszczędności ciężarków, 
• laserowy wskaźnik rozmieszczenia ciężarków klejonych. 

http://www.wimad.com.pl/


WIMAD Wyposażanie serwisów samochodowych   
   

 

 

 

 

 
 

WWW.WIMAD.COM.PL Strona 3/12 TEL./FAX: 71 346 66 26 
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian 
w zakresie modyfikacji produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. 
Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności. 

 

Wyważarki do kół WIMAD - opcje 

 
 

Kod Zdjęcie Opis 

190 008 021 

 

Docisk do felg ALU HAWEKA 

11 023W 

 

Mała drukarka wraz z przewodami i elektroniką  
do  wyważarki WIMAD W 8 

11 051W 

 

Osłona do wyważarki WIMAD W 2 

11 037W 

 

Pierścień centrujący 
do felg o otworach 56.5, 57, 66.5, 72.5 mm      

11 035W 

 

Stożek i pierścień centrujący 
do felg o otworze 97-170  mm 

11 028W 

 

Uchwyt uniwersalny  
do felg z 3, 4, 5 otworami na śruby  
i otworem 95-210mm – wałek 40 mm 

11 038W 

 

WD i DC adapter 
do bardzo dużych felg (Porsche, 4WD)  

http://www.wimad.com.pl/
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Wyważarki do kół WIMAD – opcje HAWEKA 

 

Kod Zdjęcie Opis 

200 009 405W   

 

Zestaw płyt dociskowych 
z bolcami centrującymi 
WORLD Kit I 

280 400 061W   

 

Zestaw centrujący 
MB Sprinter/VW Crafter 

200 450 402W   

 

Zestaw centrujący 
Starter Kit CARS 

http://www.wimad.com.pl/
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Wyważarki do kół – DANE TECHNICZNE 

 

WIMAD W 2 W 2V W 82 

Maksymalne wymiary felgi 
średnica 

szerokość 

10-30” 
1,5-20” 

 
 

Maksymalne wymiary koła 
średnica 

szerokość 
1200 mm 
530 mm 

1016 mm 
480 mm 

Maksymalny ciężar koła 70 kg 75 kg 

Wymiary urządzenia   
wysokość 
szerokość  
głębokość 

1350 mm 
1003,5 mm 
1233 mm 

1385 mm 
1230 mm 
1230 mm 

1425 / 1770 mm 
1210 mm 

625 / 1430 mm 

Wymiary urządzenia 
zapakowanego 

wysokość 
szerokość  

głębokość 

1080 mm 
880 mm 

1140 mm 

1150 mm 
1130 mm 

1450 mm 

Masa wyważarki 138 kg 160 kg 

Zasilanie elektryczne (1-fazowe) 230 V / 50 Hz / 0,5 kW 

Prędkość obrotowa wrzeciona 100 obr./min 

Dokładność wyważenia  1 g 

http://www.wimad.com.pl/
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Montażownice do kół WIMAD 

Kod Zdjęcie Opis 
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Montażownica do kół WIMAD M 33 

Wyposażenie standardowe: 

• ręczne obrotowe poziome ramię robocze,  
• ręcznie przesuwane i blokowane pionowe ramię 

robocze ze sprężyną o średnicy 36 mm, 
• stalowa głowica montażowa, 
• kolumna stała (niewychylna), 
• ogranicznik ciśnienia pompowania do 3,5 barów, 
• stół roboczy z dwoma siłownikami, 
• pneumatyczny boczny zbijak jednostronnego działania, 
• naolejacz, 
• zestaw ochronny. 
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Montażownica do kół WIMAD M 63 

Wyposażenie standardowe: 

• pneumatycznie blokowane przesuwne ramiona robocze 
  - ramię poziome, 
  - ramię pionowe o średnicy 41 mm z siłown. pneum., 

• stalowa głowica automatycznie odsuwana od obręczy, 
• pneumatycznie odchylana kolumna robocza, 
• ogranicznik ciśnienia pompowania do 3,5 barów, 
• stół roboczy 

  - dwa siłowniki, 
  - PlusTwo – zwiększenie zakresu mocowania o 4”, 

  - 2 prędkości obrotowe sterowane pedałem, 
• pneumatyczny boczny zbijak 

  - AutoReturn – funkcja dwustronnego działania, 
  - regulacja kąta natarcia lemiesza, 
  - ogranicznik ruchu lemiesza, zabezpieczający obręcz 
   przed uszkodzeniem, 
  - sprężyna lemiesza przystosowana do miękkich opon, 

• 23 004 – naolejacz + odwadniacz z reg. ciśn. pneum., 
• zestaw ochronny. 

•  
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Montażownica do kół WIMAD M 73 XLE 

Wyposażenie standardowe: 

•  pneumatycznie blokowane przesuwne ramiona robocze 
  - ramię poziome, 
  - ramię pionowe o średnicy 41 mm z siłown. pneum., 

  - QuadraLock – blokada w 4 kierunkach, 
• 23 047 – zestaw 3 szybkowymiennych głowic 

montażowych automatycznie odsuwanych od obręczy, 
• pneumatycznie odchylana kolumna robocza, 
• ogranicznik ciśnienia pompowania do 3,5 barów, 
• stół roboczy 

  - QuadraClamp - cztery siłowniki, 

  - 2 prędkości obrotowe sterowane pedałem, 
• pneumatyczny boczny zbijak 

  - AutoReturn – funkcja dwustronnego działania, 
  - regulacja kąta natarcia lemiesza, 
  - ogranicznik ruchu lemiesza, zabezpieczający obręcz, 
  - sprężyna lemiesza przystosowana do miękkich opon, 

• GT Gun 
  ręczny zestaw inflacyjny, 

• 23 004 – naolejacz + odwadniacz z regulacją ciśnienia 
pneumatycznego, 

• 9213414 – skrzynka narzędziowa, 
• zestaw ochronny, 

• 25 001 – Megafit 2 
  ramię pomocnicze. 
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Montażownice do kół WIMAD – opcje (cd.) 

 
 

Kod Zdjęcie Opis 

23 009W 

 

Dodatkowe ramię pomocnicze 
HELP  
do opon niskoprofilowych 

23 008W 

 

Dodatkowe ramię pomocnicze 
PRESS  
do opon niskoprofilowych 

23 036W 
Dodatkowe ramię pomocnicze 
PRESS LIGHT  

do WIMAD M 33 

23 029W 
Ramię dociskowe 
PRESS PAX  
do opon niskoprofilowych i PAX 

25 001W 

 

Ramię montażowe dwufunkcyjne 
MEGAFIT 2  

23 030W 

 

KIT PAX  
akcesoria do opcji 23 029 

23 010W 

 

Nakładki na szczęki do kół motocyklowych 

23 074W 

 

Pistolet z manometrem do pompowania kół 

23 007W 

 

Specjalny odbijak do opon niskoprofilowych 

23 080W 

 

Rozszerzenie zakresu mocowania 
(12-28" wewn., 10-26" zewn.) 

http://www.wimad.com.pl/
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Montażownice do kół WIMAD – opcje (cd.) 
 

Kod Zdjęcie Opis 

23 047W 

 

Zestaw szybkomocujących głowic 

23 024W 

 

Dopłata do wersji 1-fazowej (zamiast 3-fazowej) 

23 049W 

 

Dopłata do wersji 1-fazowej 
(zamiast 3-fazowej) 
z 2 prędkościami 

WIMAD M 63-73 XLE 

23 023W 

  

Zestaw nożnego pompowania 
(z wyłączeniem Megamount SMART2) 

23 003W 

 

Odwadniacz 
 
do WIMAD M 33-53 

23 004W 

Odwadniacz 
z regulacją ciśnienia pneumat. 
(zamiast fabrycznego ogranicznika 
ciśnienia pompowania) 

do WIMAD M 33-53 

25 002W 

 

Ręczny zestaw inflacyjny GT GUN 

23 020W 

 

Rolkowa podstawa do zbijaka opon 

1~ 

1~ 

http://www.wimad.com.pl/
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Montażownice do kół HOFMANN MEGAPLAN i WIMAD – opcje (cd.) 

 

 
 

 

Kod Zdjęcie Opis 

23 021W 

 

Specjalna głowica szybkomocująca 
do felg z wypukłymi szprychami 

2017940W 

 

Specjalna długa głowica szybkomocująca 
do opon z miękkim bokiem 

23 050W 

 

Plastikowa głowica szybkomocująca 

23 075W 
Plastikowa głowica szybkomocująca 
do zestawu 23 047 

23 017W 

 

Dźwignik pneumatyczny z rolkami 
do WIMAD M 73 XLE 

23 063W 

  

System QX - pneumatyczny, bezłyżkowy system 
montażowy i demontażowy 
(6-kątny suport 36 i 41 mm) 

23 068W 

 

Adapter do montażu systemu QX na innych suportach 

23 077W 

 

Zestaw ochronny WDK 
do WIMAD M 63-73 XLE 

http://www.wimad.com.pl/
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Kod Zdjęcie Opis 

23 012/6-7W 

 

Zestaw ochronny do WIMAD M 33, M 63, M 73 
 - osłona łyżki montażowej – 1 szt., 
 - osłony szczęk stołu montażowego – 1 kpl., 
 - osłona lemiesza zbijaka – 2 szt., 
 - osłony stopki montazowej – 2 x 2 szt 

http://www.wimad.com.pl/
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Montażownice do kół – DANE TECHNICZNE 
 

 

WIMAD M 33 M 63 M 73 XLE 

Zakres mocowania uchwytów  
zewn. 
wewn. 

10-22” 
12-24” 

10-24 (26E)”  
12-26 (28E)” 

10-24”  
12-26” 

Maksymalna  szerokość  koła   14” 16” 

Maksymalna siła zbijaka 2500 kg 3200 kg 

Wymiary 
wysokość 
szerokość 
głębokość 

1910 mm 
1880 mm 
1060 mm 

2080 mm 
1780 mm 
1830 mm 

2190 mm 
1990 mm 
1860 mm 

Zasilanie elektryczne 
3-fazowe 
1-fazowe (opcja) 

230-400 V / 50 Hz / 550 W 
220 V / 50 Hz / 750 W 

Zasilanie pneumatyczne 8-12 bar  
E
 z rozszerzeniem mocowania 23 080 

 

http://www.wimad.com.pl/

