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• napięcie zasilania: 115/2230 V - 1Ph - 50/60 Hz
• średnica wału: 40 mm
• maksymalna średnica opony: 1117 mm
• maksymalna szerokość opony: 600 mm
• prędkość obrotowa: 90 - 130 rpm
• maks. wyliczana wartość niewyważenia: 999 gr
• czas wyważania: 7 sek.
• waga: 75 kg
• poziom hałasu podczas pracy: 70 dB (A)

• napięcie zasilania: 115/230 V - 1Ph - 50/60 Hz 
• średnica wału: 40 mm 
• maksymalna średnica opony: 1110 mm (43.7”)
• maksymalna szerokość opony: 580 mm (22,8”) 
• ciśnienie: 8-10 
• bar moc silnika 2V: 0.9/1.2 kW - 3Ph - 400V - 50Hz 
• czas wyważania: 7 sek. 
• waga: 70 kg 
• poziom hałasu podczas pracy: 70 dB (A)

• mikroprocesorowa wyważarka z samokalbracją i samodiagnozą
• automatyczne uruchomienie po opuszczeniu osłony
• automatyczne zatrzymanie koła pod koniec obrotu
• automatyczny miernik do wprowadzania odległości i średnicy koła
• niska prędkość wyważania
• 7 programów dla felg aluminiowych
• ruchome płaszczyzny - dokładne wyznaczenie miejsca przyklejenia 

ciężarka
• ukryty ciężarek - podział ciężarka na dwie części i rozłożenie go za 

szprychami felgi aluminiowej
• mobilna przednia podstawa wspierająca koła do 50 kg (opcja)

• mikroprocesorowa wyważarka z samokalibracją i samodiagnozą
• manualne wprowadzanie danych 
• 7 programów specjalnych do felg aluminiowych 
• prędkość wyważania (od 150 do 200 rpm) 
• automatyczne sprawdziany do pomiaru odległości i średnicy koła 
• automatyczne hamowanie koła pod koniec obrotu 
• automatyczne uruchomienie po opuszczeniu osłony 
• podświetlany wyświetlacz LED 
• duży wybór programów, ułatwiający pracę z maszyną 
• wizualizacja wartości niewyważenia w gramach lub uncjach 

MM 007960001370
wyważarka mikroprocesorowa A  
do opon LCD HPA B225A automatyczne pomiary

MM 007960009850
wyważarka mikroprocesorowa HPA BRAVO LINE B 45AD  
- automatyczny start, bez pokrywy ochronnej

cena specjalna 6 828,51 zł netto

cena specjalna 6 162,31 zł netto

• moc zbijaka: 12000 N (przy 10 bar)
• otwarcie zbijaka: 400 mm
• maksymalna średnica opony: 1140 mm (44.5”)
• maksymalna szerokość opony: 350 mm (14”)
• ciśnienie: 8-10 Bar
• napięcie zasilania: 400V - 3Ph - 50Hz
• moc silnika: 0,75 kW
• prędkość stołu: 6 rpm
• waga: 223 kg
• poziom hałasu podczas pracy: < 70 dB (A)

• automatyczna obsługa felg od 11” to 24”
• zewnętrzny rozstaw do 22”
• blokada mechaniczna trzpienia
• standardowy zbijak z pneumatycznym cylindrem
• dwie prędkośći robocze stołu
• pneumatyczne odchylane ramię ze zmienną osłoną
• komplet osłon do alufelg w komplecie
• ramię pomocnicze do felg nietypowych (opcja)

MM 007960009885
BRAVO LINE M 42 - automatyczna montażownica do felg 11” - 22” (zewnętrznie), 
2-prędkości HPA MAGNETI MARELLI

cena specjalna 8 172,50 zł netto
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/833614.html?query=MM+007960001370+&vin=&slug=wywazarka-mikroprocesorowa-a-do-opon-lcd-hpa-b225a-automatyczne-pomiary&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/910201.html?query=MM+007960009850&vin=&slug=wywazarka-mikroprocesorowa-hpa-bravo-line-b-45ad-automatyczny-start-bez-pokrywy-ochronnej&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/943938.html?query=MM+007960009885&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-bravo-line-m-42-automatyczna-montazownica-do-felg-od-11-to-22-zewnetrznie-2-predkosci-hpa-szt-magneti-marelli&page=1


BT 1930A
cena specjalna 1 517,42 zł netto

klucz udarowy pneumatyczny  
1” 2445Nm BETA

CP 7783-6
cena specjalna 2 226,65 zł netto

klucz udarowy pneumatyczny  
1” 2400Nm

MM 007936331060

cena specjalna 1 085,49 zł netto

klucz udarowy pneumatyczny 
1” aluminiowy mamut 2600Nm 
MAGNETI MARELLI

HAZ 9014MG-2
cena specjalna 3 392,31 zł netto

klucz pneumatyczny 1” 2712Nm 
HAZET

YT-0960
cena specjalna 767,64 zł netto

klucz udarowy pneumatyczny  
1” 2800Nm YATO

HAZ 9014MG-1

cena specjalna 3 091,55 zł netto

klucz pneumatyczny  
1” 2700Nm HAZET

AIR 45402-P
cena specjalna 782,74 zł netto

klucz udarowy pneumatyczny  
1” 3800Nm AIRPRESS
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/124435.html?query=BT+1930A&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klucz-udarowy-pneumatyczny-1-2445nm-szt-beta&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/660163.html?query=CP+7783-6&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klucz-udarowy-pneumatyczny-1-2400nm-szt-inne&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/688006.html?query=MM+007936331060&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klucz-udarowy-pneumatyczny-1-aluminiowy-mamut-2600nm-szt-magneti-marelli&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/679678.html?query=HAZ+9014MG-2&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klucz-pneumatyczny-1-2712-nm-hazet-9014-mg-2-szt-warsztat&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/744478.html?query=YT-0960&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klucz-udarowy-pneumatyczny-1-2800nm-szt-yato&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/679677.html?query=HAZ+9014MG-1&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klucz-pneumatyczny-1-hazet-2700nm-9014mg-1-szt-warsztat&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/121386.html?query=AIR+45402-P&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-klucz-udarowy-pneumatyczny-1-3800nm-szt-airpress&page=1
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