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zasilanie 230V/50Hz
moc silnika 1,10 kW
ciśnienie powietrza 8 - 10 bar
uchwyt od zewnątrz 10” - 21”
uchwyt od wewnątrz 12” - 24”
siła pracy zbijaka 14 kN
max średnica koła 1040 mm
max szerokość koła 14”
poziom hałasu < 70 dB
waga 194 kg

zasilanie 400V/50Hz
moc silnika 0,75 kW
ciśnienie powietrza 8-12 bar
uchwyt od zewnątrz 12” - 22”
uchwyt od wewnątrz 14” - 24”
siła pracy zbijaka 2500 kg
max średnica koła 1100 mm
max szerokość koła 13”
poziom hałasu < 70 dB
waga 324 kg

COF TC20
półautomatyczna montażownica do opon TC20 NORTEC 

COF MO210AL
półautomatyczna montażownica do opon MO210  
+ ramie do niskich profili NORTEC 

COF MO405
automatyczna montażownica do opon MO405 NORTEC 

zasilanie 230V/50Hz
moc silnika 1,10 kW
ciśnienie powietrze 8 - 10 bar
uchwyt od zewnątrz 10” - 17”
uchwyt od wewnątrz 12” - 20”
siła pracy zbijaka 14 kN
max średnica koła 1040 mm
max szerokość koła 14”
poziom hałasu <70 dB
waga 194 kg

cena specjalna 3 900,00 zł netto

cena specjalna 4 500,00 zł netto

cena specjalna 5 900,00 zł netto
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/943945.html?query=COF+TC20&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-montazownica-do-opon-polautomatyczna-tc20-nortec-szt-coframa&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/693056.html?query=COF+MO210AL&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-montazownica-do-opon-mo210-ramie-do-niskich-profili-nortec-szt-coframa&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/672058.html?query=COF+MO405&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-montazownica-do-opon-mo405-nortec-szt-coframa&page=1


COF AL320B
ramię pomocnicze do montażownic NORTEC 

COF MO420
automatyczna montażownica do opon z inflatorem MO420  
2 prędkosci stołu NORTEC 

COF MO620
automatyczna montażownica do opon z inflatorem MO620  
2 prędkości stołu NORTEC 

cena specjalna 1 800,00 zł netto

zasilanie 400V/50Hz
moc silnika 0,75 kW
ciśnienie powietrza 8 - 12 bar
uchwyt od zewnątrz 12” - 22”
uchwyt od wewnątrz 14” - 24”
siła pracy zbijaka 2500 kg
max średnica koła 1100 mm
max szerokość koła 13”
poziom hałasu <70 dB
waga 324 kg

zasilanie 400/50Hz
moc silnika 0,75 kW
ciśnienie powietrza 8-12 bar
uchwyt od zewnątrz 13” - 24”
uchwyt od wewnątrz 15” - 26”
siła pracy zbijaka 2500 kg
max średnica koła 1100 mm
max szerokość koła 15”
poziom hałasu <70 dB
waga 324 kg

cena specjalna 6 300,00 zł netto

cena specjalna 7 900,00 zł netto
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/804167.html?query=COF+AL320B&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-ramie-pomocnicze-do-montazownic-nortec-szt-coframa&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/912681.html?query=COF+MO420&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-montazownica-do-opon-z-inflatorem-mo420-2-predkosci-stolu-nortec-szt-coframa&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/693058.html?query=COF+MO620&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-montazownica-do-opon-z-inflatorem-mo620-2-predkosci-stolu-nortec-szt-coframa&page=1


COF WO60
automatyczna wywazarka do samochodow osobowych WO60 
wyświetlacz LED NORTEC
zasilanie 230V/50Hz
moc 180 W
prędkość obrotowa 150 obr/min
max średnica koła 1000 mm
średnica obręczy 10” - 32”
szerokość koła 1,5” - 20”
dokładność 1 g
czas pomiaru 7 s
poziom hałasu < 70 dBA
temperatura pracy 5 - 40°C
waga 166 kg

COF WB600
wyważarka do samochodów osobowych super automat 
monitor LCD WB600 NORTEC 

zasilanie 230V/50Hz
moc 180 W
max ciężar koła 65 kg
średnica obręczy 10” - 24”
szerokość obręczy 1,5” - 20”
dokładność 1 g
czas pomiaru 8 s
poziom hałasu < 70dB (A)
temperatura pracy 5 - 50°C
waga 60 kg

COF WB220
wyważarka do samochodów osobowych WB220 NORTEC 

zasilanie 230V/50Hz
moc 180 W
max ciężar koła 65 kg
średnica obręczy 10” - 24”
szerokość obręczy 1,5” - 20”
dokładność 1 g
czas pomiaru 8 s
poziom hałasu < 70dB (A)
temperatura pracy 5 - 50°C
waga 60 kg

cena specjalna 7 500,00 zł netto

cena specjalna 3 500,00 zł netto

cena specjalna 6 300,00 zł netto
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/957370.html?query=COF+WB220&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-wywazarka-do-samochodow-osobowych-wb220-nortec-szt-coframa&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/686655.html?query=COF+WB600&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-wywazarka-do-samochodow-osobowych-wb600-nortec-automat-monitor-lcd-szt-coframa&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/118712.html?query=COF+WO60&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-wywazarka-do-samochodow-osobowych-wo60-nortec-automat-wyswietlacz-led-szt-coframa&page=1


cena specjalna 11 500,00 zł netto

cena specjalna 16 000,00 zł netto

cena specjalna 15 000,00 zł netto

WH TITANIUM ECOT
montażownica TITANIUM 200 + wyważarka OLIMP6000 WERTHER

WH ZEST PROF
montażownica TITANIUM 200 + wyważarka GALAXY 1277 WERTHER

WH TITANIUM ASSH O4
montażownica TITANIUM 200 z ramieniem ASSISTANT  
+ wyważarka OLIMP6000 WERTHER

Titanium 200 ASIST montażownica automatyczna 10-24”

odchylane ramię
dwie prędkości
średnica obręczy - uchwyt wewnętrzny: 12”-24”
średnica obręczy - uchwyt zewnętrzny: 10”-22”
szerokość obręczy - do 12”
średnica koła - do 1000 mm
moc silnika: 0,75 kW, 400V/50Hz 3 fazy
zasilanie pneumatyczne: 8-12 bar
siła nacisku odrywacza: 3080 kg

Titanium 200 ASIST montażownica automatyczna 10-24”

Odchylane ramię. Dwie prędkości.  
Assistant H ułatwiajacy pracę z ogumieniem 
niskoprofilowym i RunFlat.
średnica obręczy - uchwyt wewnętrzny: 12”-24”
średnica obręczy - uchwyt zewnętrzny: 10”-22”
szerokość obręczy - do 12”
średnica koła - do 1000 mm
moc silnika: 0,75 kW, 400V/50Hz 3 fazy
zasilanie pneumatyczne: 8-12 bar
siła nacisku odrywacza: 3080 kg

Titanium 200 ASIST montażownica automatyczna 10-24”

odchylane ramię
dwie prędkości 
średnica obręczy - uchwyt wewnętrzny: 12”-24”
średnica obręczy - uchwyt zewnętrzny: 10”-22”
szerokość obręczy - do 12”
średnica koła - do 1000 mm
moc silnika: 0,75 kW, 400V/50Hz 3 fazy
zasilanie pneumatyczne: 8-12 bar
siła nacisku odrywacza: 3080 kg

OLIMP 6000 wyważarka mikroprocesorowa 
do kół 10-24”

Automat. Panel LCD. Automatyczny hamulec.
szerokość obręczy koła - 1,5-20”
czas cyklu 8 sek.
program statyczny
program dynamiczny
procedury ALU. SPLIT, OPT
zasilanie 230V 50 Hz

GALAXY 1277 wyważarka mikroprocesorowa 

uchwyt HAWEKA 12-24” 
automatyczne wprowadzanie wszystkich 
wymiarów

OLIMP 6000 wyważarka mikroprocesorowa 
do kół 10-24”

Automat. Panel LCD. Automatyczny hamulec.
szerokość obręczy koła - 1,5-20”
czas cyklu 8 sek.
program statyczny
program dynamiczny
procedury ALU. SPLIT, OPT
zasilanie 230V 50 Hz
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/693059.html?query=WH+TITANIUM+ECOT&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-ogumienia-ecot-wywazarka-olimp6000-montazownica-titanium-200-szt-werther&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/834672.html?query=WH+ZEST+PROF&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-ogumienia-montazownica-titanium-200-wywazarka-galaxy-1277-szt-werther&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/693060.html?query=WH+TITANIUM+ASSH+O4&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-ogumienia-ecot-wywazarka-olimp6000-montazownica-titanium-200-z-ramieniem-do-uhp-szt-werther&page=1


cena specjalna 19 500,00 zł netto

cena specjalna 23 000,00 zł netto

WH ZEST PROF H
montażownica TITANIUM 200 z ramieniem ASSISTANT  
+ wyważarka GALAXY 1277 WERTHER

WH ZEST PROF2
montażownica TITANIUM 200 z ramieniem ASSISTANT  
+ wyważarka GALAXY 1644 WERTHER

Titanium 200 ASIST montażownica automatyczna 10-24”

Odchylane ramię. Dwie prędkości.  
Assistant H ułatwiajacy pracę z ogumieniem 
niskoprofilowym i RunFlat.
średnica obręczy - uchwyt wewnętrzny: 12”-24”
średnica obręczy - uchwyt zewnętrzny: 10”-22”
szerokość obręczy - do 12”
średnica koła - do 1000 mm
moc silnika: 0,75 kW, 400V/50Hz 3 fazy
zasilanie pneumatyczne: 8-12 bar
siła nacisku odrywacza: 3080 kg

Titanium 200 ASIST montażownica automatyczna 10-24”

Odchylane ramię. Dwie prędkości.  
Assistant H ułatwiajacy pracę z ogumieniem 
niskoprofilowym i RunFlat.
średnica obręczy - uchwyt wewnętrzny: 12”-24”
średnica obręczy - uchwyt zewnętrzny: 10”-22”
szerokość obręczy - do 12”
średnica koła - do 1000 mm
moc silnika: 0,75 kW, 400V/50Hz 3 fazy
zasilanie pneumatyczne: 8-12 bar
siła nacisku odrywacza: 3080 kg

GALAXY 1277 wyważarka mikroprocesorowa 

uchwyt HAWEKA 12-24” 
automatyczne wprowadzanie wszystkich 
wymiarów
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https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/693061.html?query=WH+ZEST+PROF+H&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-ogumienia-montazownica-titanium-200-z-ramieniem-assistan-wywazarka-galaxy-1277-szt-werther&page=1
https://katalog.elitpolska.pl/pl/view/908532.html?query=WH+ZEST+PROF2&vin=&slug=wyposazenie-warsztatow-zestaw-do-ogumienia-montazownica-titanium-200-z-ramieniem-assistan-wywazarka-galaxy-1644-szt-werther&page=1

	SPRAEDZ CENE 13: 
	SPRAEDZ CENE 14: 
	SPRAEDZ CENE 15: 
	SPRAEDZ CENE 4: 
	SPRAEDZ CENE 20: 
	SPRAEDZ CENE 21: 
	SPRAEDZ CENE 9: 
	SPRAEDZ CENE 8: 
	SPRAEDZ CENE 7: 
	SPRAEDZ CENE 10: 
	SPRAEDZ CENE 12: 
	SPRAEDZ CENE 17: 
	SPRAEDZ CENE 18: 
	SPRAEDZ CENE 19: 


