S 75C - S 75

Komuterowa wyważarka do kół samochodów osobowych, busów i motocykli
• Automatycznne wprowadzanie dystansu i średnicy, sonar do pomiaru szerokości
• Laserowy wskaźnik miejsca aplikacji ciężarków klejonych
• Zintegrowana lampa LED
• Nowy system mocowania koła
automatyczny w wersji S 75C
ręczny w wersji S 75
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• Szerokoekranowy monitor z
grafiką wysokiej rozdzielczości
• Pulpit sterowania z
ograniczoną ilością
przycisków dla szybkiej i
prostej obsługi urządzenia
• Ergonomiczny i funkcjonalny blat na
ciężarki pozwalający na korzystanie z
ciężarków o różnych rozmiarach i
kształtach. Przyspieszony wybór
różnych programów. Sterowanie i
korzystanie z menu jest szybkie i łatwe.

• Czytanie parametrów koła. Nowy
digitalny przymiar do odczytu dystansu i
średnicy. Maksymalna precyzja i
płynność dzięki wbudowanej funkcji QP
(Quick Program), która automatycznie
aktywuje programy wyważania bez
potrzeby wyboru na klawiaturze.
• Aplikacja ciężarków klejonych
przebiega bardzo szybko dzięki
wskaźnikowi laserowemu na godzinie 6
lub za pomocą podajnika na końcu
przymiaru.

• Sensor ES-7 (opcjonalny) do
bezdotykowego wprowadzania
szerokości felgi.
• Gniazda USB do podłączenia urządzeń
peryferyjnych i aktualizacji
oprogramowania.

• Automatyczne ustawianie koła. Po
zakończeniu wirowania koło zostaje
automatycznie zatrzymane w miejscu
wskazanym do aplikacji ciężarka (RPA)
• Zintegrowana lampa LED oświetla
wnętrze koła dla łatwiejszego
czyszczenia felgi i mocowania ciężarka.

• Pochylona przednia ścianka pozwala operatorowi na
łatwiejszy dostęp do wnętrza koła.
• Oszczędzająca miejsce osłona na koło pozwalająca
ustawić maszynę blisko ściany i obsługiwać koła o
średnicy do 44” (1.118 mm ).

• PROGRAM REDUKCJI WAGI (Opcjonalny)
Specjalny program pozwalający zredukować czas
operacji (20%) oraz wagę użytych ciężarków (30%).

• UKRYTY CIĘŻAREK: pozwala na uzyskanie
bardziej estetycznego wygladu felgi poprzez podział
i ukrycie ciężarków za ramionami felgi.

• OPT FLASH: Minimalizuje poziom hałasu poprzez
wskazanie operatorowi zmianę pozycji opony na
feldze.
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• SBC Zestaw wewnętrznych stożków centrujących ø 40 mm • FRU Uniwersalna flansza z ustawnymi szpilkami do
szybkiego mocowania kół z 3, 4, 5 otworami • BCF Zestaw pierścieni centrujących do FRU ø 40 mm • FPB2-BMW Flansza
z ustawnymi szpilkami do szybkiego mocowania kół BMW • DX/CBF Zestaw centrujący do mocowania kół vanów i
busów o centralnym otworze o średnicy 117-173 mm ø 40 mm • Monitor LCD 19”/22” • ES-7 Zewnętrzny sensor do
bezdotykowego odczytywania szerokości felgi • WR Oprogramowanie do funk-cji REDUKCJA WAGI • EL 0 Automatyczna samowyczuwająca ciężar winda do kół o wadze do 80 kg
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