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✓ prawdziwa samokalibracja 
(co 15 min.) 

✓ ograniczenie ingerencji serwisu 

eCal™ Samokalibracja 

✓ poprawia wyważenie koła 

✓ maksymalizuje wydajność 
przez zmniejszenie zużycia 
ciężarków i czasu ich instalacji 

rozszerzony SmartWeight® 

(oszczędność ciężarków) 

✓ wykonywanie wyważania 
i pomiaru bicia 

w tym samym czasie 
co tradycyjnego wyważania 

przyspieszenie pracy 

automatyczny 

CenteringCheck® 

✓ sprawdza, czy centrowanie 
koła jest poprawne 

✓ eliminuje błędy zamocowania 
koła na wrzecionie maszyn 

Vision System 

✓ eliminuje możliwość błędów 

✓ skraca czas pomiaru 

wyważanie kół 

o dowolnym rozmiarze 

✓ obsługuje koła pojazdów  
ciężarowych, ale też 
osobowych i dostawczych 

✓ używa standardowych 
adapterów 

dźwignik koła 

✓ łatwo podnosi koło o masie 
do 225 kg 

✓ wspomaga montaż koła 

rolka diagnostyczna 

✓ rozwiązuje przyczyny 
drgań koła  

✓ minimalizuje ryzyko 
reklamacji klienta 

 
Oznacza cechę wymagającą 
rolki diagnostycznej 

 

ekran dotykowy 

✓ intuicyjny interfejs 

✓ bardzo łatwa obsługa 

✓  
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Charakterystyka wyważarki 

 

 PATENT

laserowy system wskazujący mocowanie ciężarka 

✓ Ułatwia prawidłowe rozmieszczenie ciężarków, 

✓ Wyważenie po jednym obrocie koła, 

✓ Oświetla miejsce pracy. 

właściwe miejsce mocowania ciężarka 

   
 Mocowanie nieprawidłowe Mocowanie prawidłowe 
 (bez Hammerhead®) 

STANDARD

✓ Łatwo podnosi koła do 225 kg, 

✓ Zapewnia poprawne mocowanie koła. 

STANDARD 

✓ Stojak na adaptery umożliwia wygodne przechowywanie 
dużych akcesoriów do wyważarek. 

  

 

Wymiary koła 
Automatyczne wyznaczanie płaszczyzny położenia ciężarków 

 

Tryb mocowania ciężarków 
Określanie rodzaju użytych ciężarków: nabijanych lub klejonych 

 

Lokalizacja szprych obręczy 
Automatyczne ukrywanie klejonych ciężarków za szprychami obręczy 

 

Profilowanie obręczy 
Tworzenie trójwymiarowego modelu obręczy 

 

Zoptymalizowany SmartWeight® 
Więcej rozwiązań klejenia pojedynczego ciężarka 

 

Bicie obręczy 
Pomiar bicia obręczy konieczny w dopasowaniu 

 

Ograniczenie błędów operatora 

✓ Automatyczny pomiar wymiarów koła 

✓ Automatyczny wybór trybu umieszczenia ciężarków 

✓ Automatyczny pomiar bicia promieniowego obręczy 
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Wyważarki HD Elite pomagają wyeliminować drgania związane z kołem 

oraz zwiększyć trwałość opony. 
 

1 PRZYCZYNA DRGAŃ NIE JEST ZNANA 

 

Drgania są przenoszone z koła  
poprzez kolumnę kierownicy na kierowcę 

 
 Klient zgłasza silne wibracje pojazdu 

2 CZUJNIKI WYKRYWAJĄ DRGANIA

 

Rolka mierzy całą powierzchnię opony 
wykrywając niejednorodności koła 

 

 Wyważarka HD Elite wykrywa drgania 
promieniowe koła za pomocą bardzo czułych 
przetworników 

3 OPTYMALIZACJA USUWA PRZYCZYNĘ DRGAŃ 

 

Wahania sił promieniowych są zminimalizowane zapewniając 
klientowi płynną jazdę samochodu 

 

 Wyważarka łączy wyniki pomiarów bicia 

promieniowego opony z biciem promieniowym 

obręczy, optymalizując płynność jazdy pojazdu 

Rolka wykrywa 
najniższy 

punkt opony 

Laserowy system pomiarowy 
wykrywa najniższy 

punkt obręczy 

Bicie 
minimalne 
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Dopasowanie kół bliźniaczych 

Identyfikuje krytyczne punkty 

✓ Krytyczne punkty kół bliźniaczych położone 

w tym samym miejscu powodują zachowanie 

zestawu charakterystyczne dla bicia opony 

✓ Oznaczenie i zamontowanie krytycznych 

punktów przeciwstawnie (180°) 

tworzy zestaw bardziej równomierny 

niż każde koło osobno. 

 

Pomiar średnic opon 

✓ Nierówność średnicy opon bliźniaczych 

powoduje przenoszenie większego 

obciążenia na większą oponę 

Generuje też większe rozgrzewanie się opon 

i zmniejsza ich żywotność 

 

Identyfikuje liczbę obrotów na 

kilometr 

✓ Gdy koła bliźniacze mają różne średnice, 

mniejsze ma tendencje do obracania się 

szybciej i jest ciągnięte przez większe koło 

Przykład: jeśli głębokość bieżnika jednej opony 

jest 3,2 mm mniejsza od drugiej, mniejsza jest 

ciągnięta 6,3 m na 1km przebytej drogi. 

 

kluczowe punkty 
kół bliźniaczych 

umieszczone 
przeciwstawnie 

kluczowe punkty  

kół bliźniaczych 
nakładają się 

mniejsza opona 
przenosi 

mniejsze obciążenie 

większa opona 
przenosi  

większe obciążenie 

mniejsze koło 
ma tendencję  

do obracania się szybciej 

większe koło 
obraca się wolniej 
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Rozszerzony SmartWeight® 

Oszczędza czas pracy 

SmartWeight® skraca całkowity czas cyklu wyważania 

(„od podłogi do podłogi”) w ponad 30% kół 

wyważonych dzięki zoptymalizowanemu wyważaniu 

za pomocą jednego ciężarka. 

✓ Poprawia wyważenie koła 

✓ Minimalizuje zużycie ciężarków 

✓ Maksymalizuje wydajność 

✓ Zmniejsza koszty pracy 
 

Obserwuj bieżące oszczędności na bieżąco! 

 

✓ Śledź oszczędności ciężarków 

Obserwuj wzrost inwestycji 

 

 

✓ Zobacz oszczędności ciężarków i pracy na 
podstawie wyników pracy swojego warsztatu 

 

HunterNet® – raporty wydajności warsztatu  

Maksymalizuje wydajność 

Łatwo obserwuj wydajność warsztatu na bieżąco i zapewnij maksymalne wykorzystanie 

Automatyczne, codzienne raporty 
________________________________________________________________________________________________ 

✓ Automatyczne codzienne raporty o wydajności 

wyważarki jako uzupełnienie cotygodniowych 

statystyk wskaźników efektywności, 

✓ Zestawienie wykonania wyważania i ForceMatch®
. 

✓ Funkcje związane z innymi rodzajami usług: 

» Przegląd wskaźników pomiaru QCD i okazji na 

wykonanie usługi, 

» Ocena danych o wykonanych regulacjach 

geometrii pojazdów i wykorzystanych okazjach. 

Wyważanie kół o dowolnym rozmiarze 

HD Elite wyważa również koła do samochodów osobowych i dostawczych. 

  

Typowa korekta 

✔ dwa ciężarki 

Korekta SmartWeight 

✔ pojedynczy ciężarek 
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Interfejs ekranu dotykowego 

  Wyboru trybu umieszczenia 
ciężarków dokonuje się na ekranie 
z widokiem przekroju obręczy 

 

Funkcja TruWeight™ 
pozwala dokładnie 
umieścić ciężarek klejony 

Panel ForceMatch® pokazuje wartość 
i ograniczenia bicia kompletnego koła 

Jedno dotknięcie 
pozwala zobaczyć 
parametry obręczy 

Średnica całkowita koła: 
ułatwiająca szybkie  
dopasowanie 
kół bliźniaczych 

Przewidywanie ForceMatch® 

Prosta grafika ilustruje, jak zoptymalizować montaż.  
Żywe, kolorowe grafiki pokazują zmiany siły. 

Automatyczny CenteringCheck®  

Monitoruje centrowanie kół, aby zmniejszyć błędy 
konfiguracji oraz powroty klientów. 

 

Wyświetlanie punktów niejednorodności koła 

Montaż kół bliźniaczych obróconych o 180° najwyższymi 
punktami opon. 

Filmy instruktażowe  

Filmy ze wskazówkami na temat wyważania kół oraz montażu 
i demontażu kół od najprostszych do najbardziej zaawansowanych. 
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[*] Koła o skrajnych wymiarach mogą wymagać ręcznego wprowadzenia danych. 

Wyważarka HUNTER HD Elite jest produktem laserowej klasy 1. Wyposażona w HammerHead® staje się urządzeniem klasy 2M. 

Dane HDE32 HDE30 HDE12 HDE10 

Wymiary urządzenia   

[H] Wysokość 

[D] Głębokość 

[W] Szerokość 

2223 mm 
1854 mm 
1753 mm 

2057 mm 
1854 mm 
1753 mm 

2223 mm 
1854 mm 
1753 mm 

2057 mm 
1854 mm 
1753 mm 

Maksymalne wymiary obręczy  

średnica 10-30” [*] 

szerokość 
standard 
ALU 

1,5-19,5”   
7,5-38” [*] 

Maksymalne wymiary koła  
szerokość 
średnica 

495 mm 
1321 mm 

Maksymalna masa koła 227 kg 

Masa wyważarki 447 kg 424 kg 415 kg 392 kg 

Zasilanie elektryczne 
230 V 
50 Hz 
20 A 

Zasilanie pneumatyczne 7-12 bar 

Prędkość obrotowa wrzeciona 100 obr./min 

Podział koła z odstępami 0,35° 

Dokładność wyważania 1,41 g 

Rolka diagnostyczna ✓ ✓   

Dźwignik koła ✓ ✓ ✓ ✓ 

System HammerHead® ✓  ✓  

Szafka z drukarką     

 HDE10 HDE12 HDE30 HDE32 

  Hammerhead®  Hammerhead® 

   rolka diagnostyczna rolka diagnostyczna 
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