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Wyważarka B2000P 

   
Cyfrowa, w pełni automatyczna wyważarka z diagnostyką koła. 

• unikalna technologia obrazowania 3D, która służy wykrywaniu różnorakich wad opony i felgi, 

bieżnika, ściany bocznej i kołnierza obręczy 

• 5 kamer 3D skanuje oponę i obręcz, które zapewniają: 

- automatyczne profilowanie bezkontaktowe 

- automatyczne wprowadzenie średnicy obręczy i odległości felga-maszyna 

- automatyczny wybór trybu wyważania i pozycji ciężarków 

- automatyczne wykrywanie liczby i pozycji szprych  

• automatyczna identyfikacja zespołu opona-koło i rozpoczęcie wyważania połączonego z 

bezkontaktowym pomiarem 

• easyWEIGHT – niezwykle dokładny laser, który umożliwia szybkie i precyzyjne 

pozycjonowanie klejonych ciężarków 

• system Match-mount , który rozwiązuje problemy związane z drganiami mechanicznymi 

• tryby optymalizacji i minimalizacji 

• zaawansowana diagnostyka: 

- pomiar efektu szarpnięcia opony (stożkowość opony) 

- przyporządkowanie kół do ich najlepszej pozycji w pojeździe w celu uniknięcia efektu 

szarpnięcia opony (funkcja OptiLine – opcjonalnie) 

- pomiar głębokości bieżnika 

- analiza głębokości i zużycia bieżnika 

- wstępne sprawdzanie wyrównania 

• wizualizacja wyników diagnostycznych na kolorowej mapie 3D 

• wydruk wyników jako zapis badań lub zrzut ekranu na opcjonalnej drukarce. Wejście na USB 

• dokumentacja stanu zestawu kół 

• VPI technologia płaszczyzny wirtualnej   umożliwia uzyskanie większej dokładności 

pomiarów (200 obr/min) 

• możliwość wydruku (wymagane oprogramowanie) 

• kompatybilne z asanetwork 

• maksymalna średnica koła 1118 mm, maksymalna szerokość koła 508 mm, waga 70 kg 

• obszerne standardowe wyposażenie: 

- stożkowy kołnierz i elektro mechaniczny zacisk Power Clamp 

- bęben, amortyzator bębna, 3 stożki centrujące o średnicach: 42-80 mm/72-99 mm/96-116 mm 

- uniwersalne kleszcze do ważenia i narzędzie do usuwania klejonych ciężarków 

- półki na narzędzia 

- osłona koła 

• zasilanie 230 V 1 ph 50-60 Hz 

• posiada znak CE 

•  21.5” dotykowy ekran 

• graficzny interfejs użytkownika PLATINUM zapewnia intuicyjne użytkowanie 
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DANE TECHNICZNE: 
 

Prędkość obrotowa   200 obr/min 

Cykl wyważania (start/stop)  8 s 

Szerokość felgi   3- 20” 

Średnica obręczy   15 – 30” auto. 

     8 – 30” man. 

Maksymalna średnica koła  1118 mm 

Maksymalny ciężar koła  70 kg 

Zasilanie    230 VAC 1ph 50/60 Hz 

Waga     155 kg 


