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WYWAŻARKI DO KÓŁ 
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 Wyważarki do kół serii MEGASPIN 220 przeznaczone są do wyważania kół 
z uwzględnieniem sił niewyważenia statycznego oraz - niezależnie - sił niewyważenia 

dynamicznego. Duża szybkość pomiaru koła średniej wielkości pozwala na skrócenie 
czasu cyklu pomiarowego do 4,7 sekundy. Mała prędkość obrotowa wrzeciona 

umożliwia pracę bez osłony koła. Dostępne również modele z osłoną koła. 

 Seria obejmuje warianty z wyświetlaczem lub monitorem LCD oraz z uchwytem 

szybkomocującym lub pneumatycznym. 

FUNKCJE I PROGRAMY 

AUTO SELECT 

Automatyczny wybór programów wyważania. 

ALU M 

Program do optymalnego pozycjonowania ciężarków do felg ALU. 

ECO DRIVE 

Oszczędny napęd wrzeciona (silnik rozpędza koło do 100 obr./min w czasie <1 s, 

następnie odłącza się i koło kręci się samodzielnie). 

VIRTUAL SONAR 

Innowacyjny program do pomiaru 3D – szerokości obręczy dla felg stalowych.  

SPLIT 

Podział ciężarków klejonych i schowanie ich za szprychami felg aluminiowych dzięki prostej informacji 

jest tak łatwe jak naciśnięcie jednego przycisku. 

VDD (VIRTUAL DIRECT DRIVE) 

Superszybki i niezwykle dokładny system pomiarowy. 

  

Virtual Sonar to nowe oprogramowanie do pomiaru kół 3D. Umożliwia ono 

określenie szerokości obręczy, dzięki czemu nie są konieczne rzeczywisty sonar lub 

zewnętrzne ramię wprowadzania danych.  

Wewnętrzna krawędź obręczy jest wykrywana dzięki automatycznemu 

czujnikowi. Wirtualny sonar oblicza następnie położenie zewnętrznej krawędzi 

obręczy, zgodnie ze zmierzonym niewyważeniem i tolerancją. 

Procedura ta skraca czas wyważania i zapobiega możliwym błędom operatora 

spowodowanym ręcznym wprowadzaniem danych oraz gwarantuje wydajność 
wyważania porównywalną z najlepszymi maszynami tego typu. 
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

Zestaw 41FF034416 

 

 
 301400425 

  

 szczypce do ciężarków  ciężarek kalibracyjny 60 g  3 stożki centrujące 

(⌀ 45 ÷ 110 mm). 

* Wrzeciono obsługuje wszystkie dodatkowe adaptery, np. do ciężkich kół SUV.  

ramię pomiarowe klips do ciężarka 

 

cyrkiel pomiarowy 
46FC77653 

 

Automatyczne wprowadzanie 

odległości i średnicy obręczy 

(do 30”) 

W połączeniu z programem 

Auto Select umożliwia 

automatyczny wybór 

programów wyważania. 

 

 
Ramię posiada klips do 

przytrzymania klejonego ciężarka. 

 

 

   

,   

uchwyt szybkomocujący GL40 MEGACLAMP (patent) UC20-SE2 

Pneumatyczny uchwyt pozwalający na łatwe 

i dokładne mocowanie koła z siłą 2500N 

  

 

41FF83147 

40FF51334 

40FF51315 

40FF79260 

nakrętka 
szybkomocująca 

plastikowy pierścień 

plastikowy kołpak 

gumowa osłona  

40FP52767 

40FF51334 

40FF51315 

40FF79260 

uchwyt pneumatyczny 

plastikowy pierścień 

plastikowy kołpak 

gumowa osłona 
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WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (cd.) 

,  
 

  

  

monitor 

 17” TFT 

osłona koła 

 

 

 
  

pulpit sterujący 

 umożliwiający korzystanie 

z podstawowych funkcji sterujących 

hamulec elektromagnetyczny 

 automatycznie zatrzymuje koło 

w miejscach mocowania ciężarków  

 pozwala na ręczne unieruchomienie koła 

w dowolnym miejscu 

 

  
 

 
 Liniowy wskaźnik laserowy 

 ułatwiający pozycjonowanie klejonego ciężarka 

 

 

pulpit sterujący z wyświetlaczem cyfrowym 

 umożliwiający intuicyjne korzystanie 

ze wszystkich funkcji maszyny 

osłona koła 

 (opcja fabryczna) 

 

 ☒ 
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE 

Zestawy centrujące 
 

 

Stożki centrujące 
  

41FF017217 40FF017215 40FF66118 40FF66121 

   

 41FF017795 40RD43745 

  
 

    3-ramienny uchwyt SR3 
    (Ø 161/170/184,15/205/222,25/245 mm) 

+ pierścień G40 

 (zestaw do lekkich samochodów ciężarowych) 

Pierścień centrujący do uchwytu SR3 

Ø 142 mm 

 Renault Master III 

 Trafic 

 Opel Movano 

Ø 161 mm 

 VW Crafter 

 Mercedes Sprinter 

Ø 130 mm 

 Iveco Daily 

 Renault Master II 

41FF53550 41FF86174 40RD52417 

   
Stożek i dwa pierścienie centrujące 

do felg o otworze Ø 97-180 mm 

do pojazdów z napędem 4x4 

 VL/2+GG+G40 

Stożek i pierścień centrujący 
do felg o otworze Ø 97-170 mm 
 
 VL/2+G40 

Stożek centrujący 
do felg o otworze Ø 97-170 mm 
 
 VL/2 

40FF60653 40FF53534 40FF61043 40FF43714 

    

Stożek centrujący 
do felg o otworach: 

 Ø 202-214 mm 
(Chiny) 

+ Ø 202-215,9 (USA) 

Stożek centrujący 
do felg o otworze  

 Ø 101-119 mm  

dla pojazdów z napędem 4x4 

Stożek centrujący 

do felg o otworach 

 Ø 89-132,5 mm 

Stożek centrujący 

do felg o otworach 

 Ø 43-69 mm 

41FF030594 D 41FF88003 41FF73171  

   

 

Stożki − 4 szt. 
 Ø 45-111 mm 

+ ciężarek kalibracyjny 60 g 
+ szczypce do ciężarków 

(D − dopłata) 

Stożki − 3 szt. 
 Ø 57, Ø 66,5, Ø 84/85 mm 

+ sprężyna 

Stożki − 2 szt. 

 Ø 62-68 mm i Ø 54-60 mm 

+ tuleje − 3 szt. 

 Ø 58/60/65 mm 
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (cd.) 

Tuleje centrujące 

 

Pierścienie centrujące 

 

Adaptery 

 

  

41FF77152 40FF018655 41FF51299 

  

⌀28 

 

⌀25 

⌀22 ⌀20 

⌀17 ⌀16 

⌀15 ⌀19,05 

 

Tuleje − 5 szt. 
 Ø 60 / 66 / 71 / 88 / 129,9 mm 

Tuleja centrująca 

Ø 56,5 / 57,0 / 66,5 / 70-72,5 mm 

(niemieckie samochody) 

Tuleje - 16 szt. 

 Ø 15 / 16 / 17 / 19,05 /  
 20 / 22 / 25 / 28 mm 

940010105 40RD43745 940010537 

   

Pierścień centrujący 

 GG 
Pierścień centrujący 
 G40 

Pierścień centrujący 

 G36 

41FF79255 94RD13325 40FF53531 41FF42048 

  

 

 
Docisk do felg 

 Ø 40 mm 

Adapter WD Adapter DC Adapter uniwersalny do felg 

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

 UH20/2 
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (cd.) 

 

Uchwyty uniwersalne 

 

Dźwigniki koła 

 

Bolce 
 

  

41FF49115 41FF87386 41FF87401 

   

uchwyt uniwersalny do kół 
motocyklowych 
 RM20/15 

uchwyt uniwersalny do kół 
motocyklowych 
 RMC20 MOT/2 

uchwyt uniwersalny do kół 
motocyklowych 

 RMC20 MOT/2 HD 

900ZERSAC 46FL85170  

  

 

Dźwignik koła 
(80 kg) 

Dźwignik koła  

41FF38501  41FF009417 

   

 

  
 

Bolce do felg aluminiowych 
Peugeot 406 

(5 szt.) 

 Bolce zatrzaskowe 
o dł. 123 mm 

(5 szt.) 
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (cd.) 

 

Płyty centrujące 

 

  

  

 

41FF53853 41FF53854 41FF53855 41FFA4523 41FF56189 41FFA6478 

 

 

 

  

 

SR4 SR5 SR5/2 SR5 Opel SR USA SRU 345 

 
 

 

41FF55890 41FF55891 41FF55892 41FFA4520 41FF56193 41FFA5298 

  

 

 

 
 

SR4/SE2 SR5/SE2 SR5/2/SE2 SR5 Opel/SE SR USA/SE2 SRU 345/SE 

  

 Płyta centrująca 

 + 4 długie i krótkie 
elastyczne bolce 

+ 5 długich i krótkich elastycznych bolców  do wszystkich felg 
o 3, 4, 5, 6 otworach 

75-210 mm 

 4x 98 mm 
100 mm 
108 mm 
110 mm 

114,3 mm 
120 mm 
130 mm 

5x 100 mm 
108 mm 
112 mm 

114,3 mm 
120 mm 

139,7 mm 
150 mm 
160 mm 

5x 98 mm 
110 mm 
118 mm 

120,65 mm 
127 mm 
130 mm 
140 mm 

5x 105 mm 
110 mm 
115 mm 
118 mm 
130 mm 

5x 
 
 
6x 
 
4x 
 
3x 

101,6 mm 
139,7 mm 
165,1 mm 
139,7 mm 
114,3 mm 
165,1 mm 
170 mm 
130 mm 
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE – opcje HAWEKA 

 

 

 
  

200 018 405 280 400 061 405 400 108 

 

 

 

 

 

 

 
  

Zestaw płyt dociskowych 
z bolcami centrującymi 
WORLD Kit II 

Zestaw centrujący 
MB Sprinter/VW Crafter 

Uchwyt UNI-LUG 

do felg nieprzelotowych 
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Dane: 
Megaspin  

220 220V 220VP 

Maksymalne wymiary felgi 
średnica 

szerokość 
10-30″ 
1,5-20″ 

Maksymalne wymiary koła 
średnica 

szerokość 
1200 mm 
530 mm 

— 

Maksymalny ciężar koła 75 kg 

Wymiary urządzenia 
wysokość 
szerokość  
głębokość 

1220/1015⁼ mm 

1006 mm 
515/880⁼⁼ mm 

1330 mm 
1015 mm 

580/940⁼⁼ mm 

Masa wyważarki 110 kg 

Zasilanie pneumatyczne 7 – 10 bar 

Zasilanie elektryczne (1-fazowe) 
115-230 V 
50/60 Hz 
500 W 

Prędkość obrotowa wrzeciona 100 obr./min 

Czas pomiaru koła 15 kg 4,7 s 

Dokładność wyważenia 0,5 g 

 Wysokość: ⁼ bez osłony Głębokość: ⁼⁼ osłona opuszczona 
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