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BEISSBARTH MS 800 - novinka výrobce 2021
stahovák pneumatik s centrálním upnutím kol do 32“, zvedák kola
výrobce Německo, barva šedá, připojení stlačený vzduch 8-10 bar a 230 V

1.

1694201466

BEISSBARTH MS 800, stahovák pneu s centrálním upnutím disku do 32“,
2 rychlosti otáčení, šířka disku do 15“ (pneu do 355 mm), max. průměr kola
1200 mm, speciální pomocná odtlačovací ramena a vytahovací hák pro
nízkoprofilové pneumatiky, plnící a měřící pistole, ochrana disku (půlměsíc),
příslušenství WDK pro nízkoprofilové pneumatiky, zvedák kola, ovládací pult
s tlačítky, centrovací konusy 41-118 mm, vlastní hmotnost 0,5 t

2.

1695109570

BEISSBARTH, tlakové plnění pneumatik pro MS 800
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BEISSBARTH MT ZERO 8 - novinka výrobce 2021
diagnostická vyvažovačka s bezkontaktním snímáním dat
a radiálním měřením házivosti
výrobce Německo, připojení 230 V a stlačený vzduch

2. 1694201463

BEISSBARTH MT ZERO 8, diagnostická vyvažovačka, pneumatické upnutí kola
• bezkontaktní 3D zadání dat pomocí laseru
• software s měřením radiální měření házivosti disku
• software pro vyhodnocení pozice pneu na disku a symetrii
• 22“ monitor s dotykovým ovládáním
• LED světelný kruh (patent) pro lepší výhled na vnitřní stranu disku
• laserové paprsky pro manuální umístění lepících závaží
• automatické zastavení kola v poloze pro umístění závaží
• poziční brzda, ochranný kryt kola, natloukací kleště na závaží
• šířka disku 3“-20“, průměr 12“-40“, vyvažovací ot. 208 min-1
• max. šířka kola 508 mm, max. průměr kola 1150 mm
• konusy dle středové díry
• max. hmotnost kola 80 kg
• 230 V, hmotnost 197 kg
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BEISSBARTH MT ZERO 8
vyvažovačka s bezkontaktním snímáním dat a radiálním měřením házivosti
výrobce Německo, připojení 230 V

