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Wyważarka SmartWeight HN − funkcje i cechy 

Spindle-Lok  

 Pedał blokujący wrzeciono 

✓ Przytrzymuje koło w trakcie dokręcania nakrętki. 

✓ Poprawia wyniki wyważania. 

Wykrywanie trybu automatycznego 

✓ Eliminuje konieczność wyboru trybu 

wyważania, skraca czas obsługi i zmniejsza 

prawdopodobieństwo wystąpienia błędów. 

✓ Nie trzeba naciskać żadnych przycisków. 

Grafika 3D 

✓ Interaktywny instruktaż procedury wyważania. 

 

Filmy instruktażowe 

✓ Filmy wysokiej rozdzielczości ze wskazówkami 

na temat metod wyważania kół 

oraz montażu i demontażu opon. 

✓ Techniki wyważania od najprostszych 

do najbardziej zaawansowanych 

✓ Szkolenia mechaników na miejscu. 

✓ Obsługa wielu języków. 
  

▲ 
Tryb ciężarków nabijanych 

Tryb ciężarków klejonych  

▼ 
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Wyważarka SmartWeight HN – skrócony opis 
 

  

✓ ekran dotykowy  

oraz nawigacja pokrętłem 

✓ bardzo łatwa obsługa 

✓ grafika 3D 

intuicyjny interfejs 

✓ poprawia wyważenie koła 

✓ maksymalizuje wydajność przez 

zmniejszenie zużycia ciężarków  

i czasu ich instalacji 

SmartWeight® CenteringCheck® 

✓ sprawdza, czy centrowanie koła  

jest poprawne  

✓ eliminuje błędy 

zamocowania koła  

na wrzecionie maszyny 

✓ przyspiesza rozmieszczanie 

ciężarków klejonych 

✓ zwiększa dokładność pomiaru 

laserowy znacznik 

umiejscowienia ciężarków 

wysoko wydajny silnik 

✓ pozwala na obsługę ciężkich kół 

✓ zwiększa żywotność wyważarki 

✓ skraca czas trwania cyklu 

wyważania 

✓ umożliwia wyważanie 

najcięższych kół 

✓ zapewnia wieloletnią pracę 

w warsztatach  

o największym obciążeniu 

solidny korpus 
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Funkcje i własności oprogramowania wyważarki 
 

 

  

Panel SmartWeight®  

wyświetla stan wyważenia koła 

Wyświetlanie 

parametrów obręczy 

Wyboru trybu umieszczenia 

ciężarków dokonuje się na ekranie 

z widokiem przekroju obręczy 
 

Łatwy dostęp do innych 

funkcji maszyny 

Funkcja TruWeight™  

odwzorowuje właściwe 

rozmieszczenie ciężarków korekcyjnych 

Śledzenie oszczędności ciężarków 

Pokrętło usprawnia obsługę 

Wskazanie (dotknięcie) pola  

z wielkością ciężarka 

ustawia koło w pozycji  

do założenia ciężarka 
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ZALETY TECHNOLOGII  

 

 

 
  

✓ mniejsze ciężarki 

są mniej widoczne 

✓ umieszcza ciężarki 

wewnątrz koła,  

jeśli to możliwe. 

Poprawia wygląd koła 

Przyspiesza  

rozmieszczanie ciężarków 

✓ wyważenie po jednym obrocie koła 

Śledzi  

zaoszczędzony czas i pracę 

✓ Wskazanie oszczędności pracy 

wyrażonej w min. i godz., 

jak również w złotych, 

po każdym obrocie koła. 

Minimalizuje 

użycie ciężarków 

✓ użycie ciężarków 

mniejsze o 30% 

✓ oszczędność pieniędzy  
na każdym wyważeniu 

Zapewnia najlepsze wyważenie      

gdyż współczesne samochody są znacznie    

 bardziej wrażliwe na statyczne siły drgań   

niż na siły dynamiczne 

Skraca czas montowania ciężarków 

✓ zastosowanie jednego ciężarka to  

60% mniej czasu pracy 

✓ mniej pracy względem rozwiązania 

 z dwoma ciężarkami 

Obsługuje różne typy kół 

✓ z kołnierzem i bezkołnierzowe 

✓ powlekane tworzywem sztucznym 

✓ z malowanymi obręczami 

✓ szerokie 

✓ run-flat 

Co robi 

SmartWeight
®

? 

Współczesne samochody są 4 razy bardziej wrażliwe 
na statyczne siły drgań niż na siły dynamiczne. 

Rozdziela siły  

niewyważenia 

statycznego 

i dynamicznego 

niewyważenie 
statyczne 

niewyważenie 
dynamiczne 

Ustala granicę 

odczuwalności  

drgań 
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Wyposażenie opcjonalne 

 

 SWHN 00E 

H 
D 
W 

Wysokość 
Głębokość 
Szerokość 

1854 mm 
1575 mm 
1435 mm 

Wymiary obręczy  
średnica 
 — ALU 
szerokość 

10–30” *   
14–40” *   
1,5–20,5” * 

Wymiary koła 
średnica 
szerokość 

1118 mm 
508 mm 

Maksymalny ciężar koła 79 kg 

Masa wyważarki 217 kg 

Zasilanie elektryczne 1-fazowe 
196-253 V 
50/60 Hz 

10 A 

Zasilanie pneumatyczne** 7-12 bar 

Prędkość obrotowa wrzeciona 300 obr./min 

Dokładność rozmieszczenia ciężarków 
±0,35° 

(512 pozycji) 

Dokładność wyważenia 0,28 g 

* Koła o skrajnych wymiarach mogą wymagać wprowadzenia danych ręcznie 

** Tylko modele z dźwignikiem koła 

✓ Ułatwia prawidłowe 

rozmieszczenie ciężarków 

✓ Wyważenie po jednym 

obrocie koła 

✓ Oświetla miejsce pracy 

Hammerhead® 

laserowy system wskazujący 
mocowanie ciężarka 

Mocowanie 

nieprawidłowe 
(bez Hammerhead®) 

właściwe miejsce 
mocowania ciężarka 

Mocowanie 

prawidłowe 

✓ Ułatwia mocowanie na wyważarce 

dużych, ciężkich kół 

✓ Precyzyjnie centruje wszystkie 

koła 

Dźwignik koła 

✓ Optymalizują centrowanie koła 

✓ Zabezpieczają obręcz 

przed uszkodzeniem 

Zestaw tulei i stożków z szafką 
 

✓ Na 4, 5, 6 otworów 

✓ Konfigurowalna konstrukcja 

z wymiennymi sworzniami 

Tarcza centrująca 
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