MT 3650 UP

Prospekt

Elektronický vyvažovací stroj se 17“
LCD monitorem, pro vyvažování kol osobních a
dodávkových vozidel případně i kol motocyklů.
Všestranný a přesný stroj, který nabízí obsluze
tyto výhody:
- ergonomický ovládací panel pro snadné a
intuitivní ovládání stroje a jeho programů.
- elektronická jednotka cyklu roztáčeníměření původně používaná na strojích vyšší
třídy, přináší vyšší přesnost a funkční vlastnosti
typické pro tuto řadu strojů: kratší doba cyklu,
vyvažování kol do hmotnosti 75 kg.
- inovativní řízení stroje, měření
nevyváženosti kola do nuly, automatické brzdění
na konci cyklu, automatické vyhledání polohy
závaží a elektrická brzda při upínání kola
představuje maximální komfort pro obsluhu
stroje.
- elektronické zadávání dat – průměru, vzdálenosti a šíře kola umožňuje umísťovat nalepovacích závaží
do polohy na 3-6-12 hodinu podle nastavení uživatelem. Díky dostatečnému
prostoru mezi skříní stroje a přírubou je snadný přístup k vnitřní straně kola pro
čištění a aplikaci závaží.
- nový kryt kola dovoluje vyvažování kol do velikosti 44“. Pomalá rychlost
otáčení a tlačítko dvojitého roztočení kola zajišťují maximální bezpečnost i u verzí
bez krytu.
- laserový ukazatel místa aplikace závaží a led osvětlení vnitřku disku zvyšuji
pohodlí při umisťování závaží

Technické údaje:
Rychlost vyvažování
Přesnost
Průměr doba cyklu
Průměr hřídele
Šíře disku
Průměr disku
Průměr disku měřitelný senzorem
Max. šíře kola (s krytem)
Max. průměr kola (s krytem)
Max. hmotnost kola
Zdroj

90 / 130 ot/min
1g
7s
40 mm
1,5” ÷ 20”
1” ÷ 35”
1” ÷ 28”
600 mm (23,5”)
1117 mm (44”)
75 kg
200-230V 1ph
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Příslušenství standardní:

Příslušenství na objednávku:
Externí senzor měření šíře kola TL3
Motocyklová upínací hlava
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