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 Automatyczne doświetlenie LED miejsc klejenia ciężarków 

WŁĄCZONE  

WYŁĄCZONE  
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FUNKCJE I PROGRAMY 

Bezdotykowy pomiar szerokości felgi. 

Automatyczny pomiar odległości koła od korpusu wyważarki oraz średnicy felgi. 

Pamięć wykonanych operacji wyważania dla 4 techników. 

AUTO SPLIT 

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

informacji jest tak łatwe jak naciśnięcie jednego przycisku. 

MINISTAT (patent) 

Minimalna pozostałość statycznego niewyważenia. Pozostałość statycznego niewyważenia jest 

przyczyną większości problemów drgań. 

WEIGHTLESS 

Miejsce mocowania jak i waga ciężarków są optymalnie dobieranie do statycznego i dynamicznego 

niewyważenia. W idealnym przypadku wymagany jest tylko jeden ciężarek. Oprogramowanie pozwala 

na zaoszczędzenie czasu i ciężarków. Stanowi wyposażenie standardowe z możliwością wyłączenia. 

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE 

 Monitor LCD, 

 Punktowy, laserowy wskaźnik wewnętrznych i zewnętrznych miejsc klejenia ciężarków  

– bez konieczności przeprowadzania wyważania kontrolnego, 

 Automatyczne doświetlenie LED miejsc klejenia ciężarków, 

 Ergonomiczne, szerokie miejsca pracy wewnątrz obręczy, 

 Elektromagnetyczny hamulec koła do pozycji mocowania ciężarków, 

 Nożny hamulec do pozycjonowania koła, 

 Trzy stożki centrujące, 

 Szczypce do ciężarków, 

 Kompaktowa osłona koła. 

 Uchwyt szybkomocujący. 

 
POMIAR BICIA PROMIENIOWEGO ZEWNĘTRZNEGO (opcja)  

Sonar pomiarowy bicia koła 
 

Wykres bicia rzeczywistego i 1. harmonicznej 
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WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (pozostałe) 

 

 
  

 

Docisk do felg ALU Pierścień centrujący Stożek i pierścień centrujący 

   

 do felg o otworach 

56,5 / 57,0 / 66,5 / 72,5 mm 

do felg o otworze 97-170 mm 

   

Uchwyt uniwersalny WD i DC adapter Mała drukarka 

   

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

do bardzo dużych felg 
(Porsche, 4WD) 

wraz z przewodami i elektroniką 

Dane: WIMAD W 82 

Maksymalne wymiary felgi 
średnica 
szerokość 

10-28(30*)” 
1,5-20” 

Maksymalne wymiary koła 
średnica 
szerokość 

1016 mm 
480 mm 

Maksymalny ciężar koła 75 kg 

Wymiary urządzenia 
zapakowanego  

wysokość 
szerokość 
głębokość 

1150 mm 
1130 mm 
1450 mm 

Masa wyważarki  135 kg 

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz / 0,5 kW 

Prędkość obrotowa wrzeciona 100 obr./min 

Zasilanie pneumatyczne 8-10 barów 

* dla uchwytu ręcznego  
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