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Sprawdzenie czy
centrowanie koła jest
poprawne
Eliminuje błędy
zamocowania koła na
wrzecionie maszyny

Rozwiązuje problemy
drgań koła
Rozpoznaje ściąganie
boczne koła

eCal™ Samokalibracja

Dostarcza nową jakość
jazdy

®

PATENT HUNTERA

WYŁĄCZNIE W HUNTERZE

Wykonywanie wyważania
i testu drogowego
w tym samym czasie
co tradycyjnego wyważania

Diagnostyczna rolka
do zadawania
®
obciążenia Road Force

®

CenteringCheck

PATENT HUNTERA

WYŁĄCZNIE W HUNTERZE

Przyspieszenie pracy

PATENT HUNTERA

HUNTER Engineering Company

Prawdziwa samokalibracja
Niewymagana ingerencja
operatora lub serwisu

STANDARD

Ekran dotykowy

SmartWeight
(oszczędność ciężarków)

Poprawia wyważenie koła
Minimalizuje użycie ciężarków
Maksymalizuje wydajność

Intuicyjny interfejs

Filmy instruktażowe

BullsEye™
zestaw dwustronnych
stożków (10szt.)

Optymalizuje centrowanie
koła

Oszczędza czas pracy

Ułatwiają szkolenie personelu

Przyspiesza obsługę urządzenia

Zwiększają wydajność pracy
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STANDARD

Automatyczne
podnoszenie osłony koła

WYŁĄCZNIE W HUNTERZE

STANDARD

Obsługa łatwa
do opanowania

Zabezpiecza obręcz przed
uszkodzeniem
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Opatentowana przez HUNTER-a technologia testu drogowego przy użyciu
rolki dociskowej Road Force® pozwala wykonać wyważenie koła oraz test
drogowy w tym samym czasie co dotychczas samo wyważanie!
Wyważanie z funkcją Road Force Touch

®

Wyważanie z funkcją Road Force Touch® zaczyna
się natychmiast po opuszczeniu osłony koła
Rolka pomiaru siły bocznej koła dokonuje
pomiaru, w czasie gdy operator przygotowuje
ciężarki korekcyjne
Po pomiarze osłona koła automatycznie się
podnosi i operator może zamontować ciężarki
oraz sprawdzić wyważenie
Koło jest wyważone
Koło jest również sprawdzone
pod względem niejednorodności
sztywności opony (przyczyna
ok. 30% drgań) i ściągania
bocznego
Wydruk pokazujący wyniki pomiaru

Wyważanie przy użyciu tradycyjnej wyważarki

Wyważanie zaczyna się natychmiast
po opuszczeniu osłony koła
Operator przygotowuje odpowiednie ciężarki
korekcyjne
Po pomiarze operator podnosi ręcznie osłonę
koła, może zamontować ciężarki oraz sprawdza
wyważenie
Koło jest wyważone
Przyczyna drgań
(niejednorodność
sztywności opony)
nie jest zdiagnozowana
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O pa te ntow a ny pomia r s iły drogow e j (promie niow e j) Roa d Forc e ® pozw a la rozw ią za ć
proble my drga ń, k tóry c h przy c zy ny le żą poza k ore k tą nie w y w a że nia k oła
Czujniki wykrywają drgania
Test drogowy wskazuje
najsztywniejszy punkt opony

do 5560 N

Przyczyna drgań nie jest znana

Obciążenie koła rolką

Ramiona do pomiaru
bicia wskazują najniższy
punkt obręczy

Wyważarka RFT wykrywa drgania promieniowe
za pomocą bardzo czułych instrumentów

Drgania są przenoszone z koła poprzez
kolumnę kierownicy na kierowcę

Optymalizacja usuwa przyczynę drgań

Klient otrzymuje sprawny pojazd

Siły wywołujące
drgania są
zminimalizowane

Wyważarka RFT łączy wyniki pomiarów
sztywności opony z biciem promieniowym
obręczy, wykorzystując doświadczenia
producentów pojazdów (OEM)

Wahania sił promieniowych są
zminimalizowane, zapewniając klientowi
płynną jazdę samochodu

Opatentowana metoda pomiaru bocznego ściągania opony StraightTrak® umożliwia
pozbycie się niepotrzebnego zjawiska ściągania pojazdu spowodowanego przez opony
Ściąganie w lewo
(powody nieznane)

Ściąganie zmierzone

Pomiar siły bocznej jest możliwy
wyłącznie po obciążeniu koła rolką

Ściąganie
wyeliminowane

Sugestia ze strony maszyny na temat
alternatywnego rozmieszczenia kół

Teraz – istnieje możliwość diagnozy również pojedynczego koła.
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Wyboru trybu umieszczenia ciężarków
dokonujemy na przekroju obręczy
Dotknięcie pola z wielkością
ciężarka spowoduje ustawienie koła
w pozycji do założenia ciężarka

Łatwy dostęp do innych
funkcji maszyny

®

Panel SmartWeight wyświetla
stan wyważenia koła

Jedno dotknięcie pozwala
zobaczyć parametry obręczy

Funkcja TruWeight™ pozwala
dokładnie umieścić
ciężarek klejony

®

Panel Road Force pokazuje
stan kompletnego koła
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Graficzne rozbicie koła na oponę i obręcz identyfikuje
przyczynę drgań i prawdopodobieństwo poprawy sytuacji
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Popularne opcje wyposażenia:
Laserowy system wskazujący mocowanie ciężarka HammerHead®
Ułatwia prawidłowe
rozmieszczenie
ciężarków
Wyważenie po jednym
obrocie koła
Oświetla miejsce pracy
Mocowanie
prawidłowe

Mocowanie
nieprawidłowe

Dźwignik koła

Ułatwia mocowanie na wyważarce dużych,
ciężkich kół
Precyzyjnie centruje wszystkie koła

Szafka z drukarką

Wydruk wyników pomiaru
®
Road Force Measurement
Dane techniczne
Wymiary urządzenia

Wysokość
Głębokość
Szerokość

RFT13

RFT12

RFT11

RFT10

RFT03

RFT02

RFT01

RFT00

2261 mm
1575 mm
1829 mm

2261 mm
1575 mm
1676 mm

1854 mm
1575 mm
1829 mm

1854 mm
1575 mm
1676 mm

2261 mm
1575 mm
1651 mm

2261 mm
1575 mm
1435 mm

1854 mm
1575 mm
1651 mm

1854 mm
1575 mm
1435 mm

300 kg

293 kg

270 kg

Maks. wymiary felgi średnica/szerokość

10-30” / 1,5-20,5”
14-44” (ALU)

Maks. wymiary koła szerokość/średnica

508 / 1016 mm

Maks. ciężar koła
Masa wyważarki
Zasilanie elektryczne
Zasilanie pneumatyczne
Prędkość obrotowa wrzeciona
Dokładność wyważenia

79 kg
396 kg

372 kg

366 kg

342 kg

323 kg

230 V / 50 Hz / 20 A
7-12 bar
290-300 obr./min
0,28 g

Dźwignik koła
System HammerHead™
Szafka z drukarką
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