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Üdvözöljük a szerviztechnika jelenében és jövőjében!

Egy sikertörténet rövid bemutatása…

15 éves a Weszti Kft. 
1992-ben Vesztergom László és neje, egy sokak által kétkedve fogadott vállalkozásba fogtak. Magyar gyártó és 
fejlesztő céget hoztak létre.
Vesztergom László - a Hiteka egykori fejlesztő mérnöke - a WELT műszercsalád (kezdetben gázelemzők, 
füstölésmérők) létrehozásával teremtette meg a cég fő irányvonalát. 
A több száz eladott berendezés mutatja, hogy jól tette. Kiemelkedő teljesítmény, hogy a Weszti Kft. éves szinten 
-jelenleg is – jelentős mennyiségű  gázelemzőt és füstölésmérőt gyárt, és értékesít. 

Hogy miért működik?

„Az elmúlt 15 évben megszerzett gyártási és fejlesztési tapasztalat garantálja az ügyfelek számára a legmagasabb 
műszaki és minőségi osztályú berendezéseket, így a vevő a legjobb berendezést kapja elérhető áron.” 

Az eladott berendezések mellé biztosított háttérszolgáltatás - garanciális és garancián túli karbantartások, 
valamint az időszakos pontosság-ellenőrzés - minél gyorsabb és zavartalanabb ellátása érdekében, országos 
hálózatot építettünk ki, amely Budapest mellett Pécsen, Szegeden, Nyíregyházán és Herenden található. 
A Weszti Kft. tulajdonában lévő Pannontest Kft. (Budapest, Pécs, Szeged), és az országos hálózat szerződött, 
önálló cégei az Elektroteszt Bt. (Nyíregyháza) és a MAHA Kft. (Herend). Mindhárom cég a NAT által 
akkreditált laboratórium. 

A cég fejlődésében nagy lépést jelentett a Kelenföldi Ipari Parkban vásárolt - több mint 1000 négyzetméter 
alapterületű telephely - amely a kiváló infrastruktúrális adottságokon túl (egyszerűen megközelíthető az M0, M1 
és M7 felől), 500 négyzetméter raktár területet is magában foglal.  

Partnereink növekvő igényeinek eleget téve évről-évre bővítettük termékpalettánkat. Jelenleg a gépjárműjavítás 
minden területére rendelkezünk beszállító partnerrel és minőségi termékkínálattal. Beszállító partnereinket a 
minőség a megbízható gyártói háttér és a gyors elérhetőség alapján választottuk ki, ezzel garantálva vevőink 
gyors kiszolgálását és elégedettségét.

Nem elhanyagolható a hálózat fejlesztése, amellyel partnereinknek, a szerződések megkötése pillanatában 
biztonságot teremtünk a megvásárolt eszközök üzemeltetéséhez.
 Vesztergom László

Ünnepeljük meg együtt cégünk 15. évfordulóját…

- A legkeresettebb 15 termék JUBILEUMI ÁRON!
- 15 hónap GARANCIÁVAL!
- 15 hónap INGYENES KALIBRÁLÁSSAL!

Weszti a minoségi

szerviztechnika!
´́
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Ha zöldkártya mérő állomás akkor Weszti
 A Weszti Kft. méltán büszke saját fejlesztésű és gyártmányú 
WELT „zöldkártyás” műszercsaládjára. 
 Cégünk a diagnosztikai berendezéseket több mint 12 éve 
gyártja, így az ez idő alatt megszerzett gyártási és fejlesztési 
tapasztalatunk garantálja ügyfeleink számára a legmagasabb 
műszaki és minőségi osztályú berendezéseket. 
 Az alkalmazott első osztályú alkatrészeknek köszönhetően 
a berendezés intenzív használatra készült, hosszú élettartama 
garantált. (A gázelemző szivattyúja német, a bench Amerikából 
importált alkatrész.)

A műszer megfelel a 7/2002 (VI.29.) GKM-BM-KvVM 
rendeletében élőírt (RKFA) követelményeknek. 
KTI szakvélemény száma: RKF 42/20060512
KFF jóváhagyás száma: RKFA 34/20060518

 A WELT 660-as rendszer alkalmas az A1, A2, A3, A4 és B1 
hatósági mérések végrehajtására.
 A berendezés programja könnyen kezelhető, áttekinthető.  
Minden mérési folyamat során csak a lényeges információ kerül 
kijelzésre. 

 A program grafikája nagy, élénk színű karaktereket használ, 
így lehetővé teszi - nagyobb távolság esetén is - a műszer használatát. 
A zöldkártya mérő szoftver (RKFA) a rendeleti változások esetén nehézségek nélkül módosítható.

 A Weszti Kft. az értékesített berendezések garanciális és garancián túli karbantartását, szervizelését és 
időszakos pontosság ellenőrzését, országos hálózatán keresztül oldja meg. Mint gyártók, garantálni tudjuk a 
gyors hibaelhárítást (alkatrész és műszer készletezéssel), amely nagy biztonság minden partnerünk részére. 

 Cégünk minden szempontból a vevők elégedettségére törekszik és e törekvések-folyamatos műszaki fejlesztés, 
országos szerviz hálózat - eredményeként Magyarországon több mint 400 helyen használják az általunk gyártott 
zöldkártya állomásokat. 

 Meghibásodás esetén az WESZTI ORSZÁGOS HÁLÓZAT szakemberei 24-48 órán belül megkezdik a hiba 
elhárítását. Hálózatunk szerviz szakemberei sokéves szervizelési tapasztalattal az esetleges hibákat gyorsan 
javítani tuják. Amennyiben a hiba nem hárítható el, csereműszert biztosítunk. (Véleményünk szerint fontos, 
mivel Önöknek minden nap komoly bevétel kiesést eredményezhet!)

Jubileumi AKCiÓ
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mod 133-e stroboszkóp
Benzines stroboszkóp pisztoly 

induktív fogóval.

mod 232-e stroboszkóp
Diesel-benzin stroboszkóp, induktív fogóval és 
piezzo kristályos jelérzékelővel (6 mm).

Vizsgált értékek: Fordulatszám, előgyújtás 
(előtöltés), zárásszög, feszültség.

ART 362
Kártyás, benzines kompresszió mérő. Nyomás: 4-17 bar

ART 363
 Kártyás, diesel kompresszió mérő. Nyomás: 8-40 bar

ART 470/400 B
ART 470/600 B
Karos, diesel porlasztó-
csúcs vizsgáló.
Méréshatár: 0-400 bar,
  0-600 bar

ART 415
Hűtőrendszer

tömítettség vizsgáló, 
adapter készlettel.

LB EBT 03
Elektronikus fékfolyadék 
forráspontmérő műszer.
DOT 3, DOT 4, DOT 4 Plus, 
DOT 5.1 fékfolyadékokhoz 
alkalmazható, érintőgombos 
kezelőfelülettel, az eredményt 
önálló kijelzőn jeleníti meg.

Jellemzői:
- Külön teszt gomb a különböző
 folyadékhoz 
- Automata tesztindítás 
- Telep töltöttség kijelzése 
- 9 V-os elemmel szállítva 
- Szövet táskával

HV 90 Nyomás és Vákuum pumpa
Ez a típus a nyomás és vákuum pumpa előnyeit egyesíti, legújabb verziója ellenáll 

az ásványiolaj termékek káros hatásainak, teljesen fémből készült. A kézi pumpa 
használatával többféle nyomás és vákuum tesztet végezhetünk az autóipar
területén. Mérési tartomány a kettős skálán olvasható a következőképpen:

Negatív tartomány: -1-től 0 bar/760mmHg
Pozitív tartomány: 0-tól 3 bar/42 PSI; Skála beosztás: 0.05 bar

kézi refraktométer
Akkumulátor savsűrűség, 

fagyálló, ablakmosó 
folyadék ellenőrzésére.

d i a g n o s z t i K a i  b e r e n d e z é s e K
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ART 210
Digitális kijelzésű 

akkumulátor vizsgáló. 
Mérési idő: 15 mp

art 122/miNi
Üzemanyag 

nyomásmérő 
készlet.

ART 103/E
Olajnyomás 

mérő
készlet

easy-sCaN plus

Több funkciós, hordozható, saját tölthető 
akkumulátoráról működő, új generációs, 
többfunkciós diagnosztikai műszer, amely 
alkalmas a jármű elektronikus berendezéseinek 
(motor, légzsákok, ABS, kipörgés gátló, stb.) 
vizsgálatára a gépjármű diagnosztikai, vagy EOBD 
csatlakozóján  keresztül. Új színes TFT kijelző, 
melynek köszönhetően erős fény illetve oldalsó 
nézetből is kiválóan látható! Kiváló szoftver 
széles gépjármű lefedettséggel. Felhasználóbarát 
magyar nyelvű program, melynek köszönhetően a 
berendezés használata rövid idő alatt elsajátítható.  
15 db nyomógomb szennyezettség, víz és zsír 
védett fólia tasztatúra. Széles kábel készlet, amelyet 
a felhasználó maga állíthat össze a műhelyében 
diagnosztizálni kívánt gépjárművek alapján! 

Évente 4 db frissítés, amelyet a felhasználó 
letölthet a www.weszti.hu weboldalról. 
Így minden esetben a legfrissebb verzió áll 
partnereink rendelkezésére.

A mai egyre bonyolultabb diagnosztika 
megköveteli, hogy egy kiváló műszer mellett 
szakmai tapasztalattal is rendelkezzen a 
diagnosztikát végző. Cégünk minden esetben az 
ügyfelek teljes kiszolgálására törekszik ezért idén 

novembertől elindítjuk a Weszti Diagnosztika
Online-t, mely folyamatos háttér 
információkat, javítási útmutatókat ad a 
gépjárművek diagnosztizálásához.

Elvégezhető műveletek
• Hibakódok olvasása
• Hibakódok törlése
• Egységek működtetése
• Üzemi paraméterek kijelzése
• Kapcsolási rajzok
• Motor teszter modul

Speciális műveletek: programozás
Pl. Fiat Group: ABS TRW Lucas ESP
(159-Croma-Brera-Spider)

megérkezet az easY-scan ÚJ generÁciÓJa:

Jubileumi AKCiÓ



                     Weszti-CoNtrol-kombi
kombiNált szGk,tGk fékHatásmérő 
és szGk leNGeCsillapító VizsGáló 
próbapad

Kombinált számítógép-vezérlésű kétsebességes 
görgős fékhatásmérő tehergépjárművek, személy- 
és kisteher gépjárművek fék vizsgálatához és 
lengecsillapító vizsgáló próbapad személy- és 
kisteher gépjárművek lengecsillapító vizsgálatához.

  

Csúcsminőségű német 
gyártmányú mechanikai 
egység, Mercedes-Benz gyári 
jóváhagyással! 

Intenzív vizsgasori használatra ajánlott!

A berendezés és az alkalmazott szoftver alkalmas 
hatósági vizsgáztató állomáson való használathoz.

               Weszti-CoNtrol-tGk
tGk fékHatásmérő VizsGáló 
próbapad
Számítógép-vezérlésű görgős fékhatásmérő vizsgáló 
próbapad tehergépjárművek fék vizsgálatához.

Csúcsminőségű német gyártmányú mechanikai 
egység, Mercedes-Benz gyári jóváhagyással. 

Intenzív vizsgasori használatra ajánlott!

A berendezés és az alkalmazott szoftver alkalmas 
hatósági vizsgáztató állomáson való használathoz.

gJm kapcsolatra
alkalmas vizsgasori
program!
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Fékhatásmérő próbapad:
- Maximális tengelyterhelés: 4000 kg/tengely 
- Fékmérés sebessége: 5 km/h 
- Tesztelési szélesség min/max: 800/2200 mm
- Maximális fékerő kerekenként: 5000 N 
- Pedálerőmérés tartománya: 0-600 N 
- Pontosság: 1% 
- Motor teljesítmény: 2x3,7 kW  
- Önsúly: 370 kg

Lengéscsillapító próbapad:
- Maximális tengelyterhelés: 2000 kg/tengelyterhelés 
- Pontosság: 1% 
- Motor teljesítmény: 3 kW 
- Tesztelési szélesség min/max: 800/2200 mm
- Önsúly: 320 kg

Kombinált számítógép-vezérlésű 
görgős fékhatásmérő és lengecsillapító vizsgáló 

próbapad személy- és kisteher gépjárművek fék és lengecsillapító vizsgálatához. Csúcsminőségű 
német gyártmányú mechanikai egység, Mercedes-Benz és BMW gyári jóváhagyással.  Intenzív 
vizsgasori használatra ajánlott!

A berendezés és az alkalmazott szoftver alkalmas hatósági vizsgáztató állomáson való használathoz. Személy- 
és kisteher gépjármű fékerő mérő próbapad,a kvarcszemcsés gyantával bevont nagyméretű görgőknek 
köszönhetően minden mérés során tökéletes tapadást biztosit, illetve a gumi kopás védettséget ad. A vizsgasor 
programja felhasználóbarát, könnyen áttekinthető. Minden mérési folyamat során a lényeges információ kerül 
kijelzésre, a grafika pedig nagy élénk színű karaktereket használ így kényelmesé téve a nagyobb távolság 
esetén is a program használatát. Opcióként rendelhető két vagy több, monitoros rendszer is így az adott mérési 
folyamatot akár a várakozó ügyfél is megtekintheti az ügyfélváróban. A berendezés mellé rendelhető rádiós 
pedálerőmérő és távvezérlőnek köszönhetően a munkaterület teljesen kábelmentes. A vizsgasor kiegészítőkkel 
alkalmas négykerékhajtású gépjárművek, illetve motorkerékpárok vizsgáztatására. Opcionálisan rendelhető 
görgőfedél az áthaladó forgalom biztosítására.
Robosztus kivitel. Kiváló minőségű acél és egyéb alapanyagoknak köszönhetően tartós két műszakos 
üzemeltetésre. A vizsgasori EFT szoftver a rendeleti változások esetén egyszerűen frissíthető. 

 Jubileumi TeRmÉK
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Weszti-koNtrol-szGk kombiNált 
fékHatásmérő és leNGeCsillapító 

VizsGáló próbapad

Jubileumi AKCiÓ

gJm kapcsolatra
alkalmas vizsgasori

program!
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kínÁlatunkban megtalÁlhatÓ a 
vizsgÁztatÁs, illetve az integrÁlt 
vizsgÁztatÁs valamennYi egYéb eszköze

réteGVastaGsáGmérő
kézi aNyaGfolytoNossáG és 

tömörséGVizsGáló

féNyszóróállító

zajsziNtmérő

tömlőfÚVató

Csőkamera
 ViláGítássa

VoNtató Csatlakozó 
elleNőrző
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          Wmp-4 személyGépjármű Holtjáték VizsGáló
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                          pGN/m teHerGépkoCsi Holtjáték VizsGáló
Elektrohidraulikus működésű. A berendezés létrehoz átló- és hosszirányú nyomást 
a kerekeken és ezáltal a kormányművön és a futóművön, melyek lehetővé teszik a 
holtjáték és a karosszéria támasztórészeinek törését vizuális kijelzéssel (gömbcsukló 
holtjáték, szilentblokk, lengéscsillapító hegesztés, stb.). 
Általános felhasználási lehetőségek:
- Max. tengelyterhelés: 14 000 kg
- Mozgatás: 4 irányú+íves
- Különböző csuklók épségét (lengőkarok, rudak, csapok, stabilizátor rudak, torziós
 rudak, kormánymű részek stb.) és korrózió állapotának vizsgálata 
- Alvázkeret és karosszéria épségének vizsgálata 
- Felfüggesztés részeinek vizsgálata

Jubileumi AKCiÓ

A WMP-4 típusú holtjátékvizsgáló berendezés előnye - szemben az általában használatos más sűrített levegős 
berendezésekkel - a megengedett nagy tengelyterhelés, amelyhez megfelelően nagy működtető erő is tartozik. 
Ezáltal nem csak személygépkocsik, hanem 4 tonna tengelyterhelésig, akár közepes méretű tehergépkocsik és 
mikrobuszok vizsgálatára is alkalmas!

´́
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- Max. tengelyterhelés 40kN (4tonna)
- Beépítési méret max. 600 × 600 × 110 mm 
 (mozgatólapok alatt)
- Mozgatólapok mérete 740 × 740 mm 
 (lekerekített sarkokkal) 
- Mozgatólapok anyaga: Lv10 mm-es 
 lencsemintás lemez 
- Előre-hátra, oldalirányú, ill. íves mozgatás 
- A berendezés vezérlése a vizsgálólámpa 
 fogantyújába beépítve 
- Szükséges min. levegőnyomás 6 bar (Max. 10 bar) 
- Mozgatólapok kitérése:
 - Járműtengely irányában: 35 mm
 - Járműtengelyre merőlegesen: 35 mm
  - Elfordulás szöge: 13 fok
 - Levegő igény: 0,39 liter/löket

- A pneumatikus működtetés előnye, hogy a 
 műhelyek, vizsgasorok egy részénél a sűrített 
 levegős hálózat van kiépítve, így nem szükséges 
 külön tápegység a berendezéshez 



ama-G-1V-75-5

Egyágú egység személy-és kis haszongépjárművekhez
1 db 5 méteres, Ø 75 mm-es tömlővel, szondás elszívófejjel

A cégünk által forgalmazott elszívó berendezések széles körű lehetőséget kínálnak a 
szerviz összes felhasználási területére. (Vizsgasor, szerelőcsarnok, lakatos műhely)

aVa-G-1V-100-5

Egyágú egység haszongépjárművekhez
1 db 5 méteres, Ø 100 mm-es tömlővel és elszívófejjel

aVa-G-2V-75-5

Dupla ágú egység személy-és kis haszongépjárművekhez, 
2 db 5 méteres, Ø 75 mm-es tömlővel és szondás elszívófejjel

Racsnis elszívódobok személy-és haszongépjárművekhez
Elszívó ventilátorral szerelve önálló egységként, vagy 

központi elszívó motorral, több egység sorba kötve

Kínálatunkban az elszívódobok Ø 75 – 125 mm-es, 7,5 
métertől 15 méter hosszúságú tömlőkkel vannak szerelve, 
amelyeket az adott felhasználási területnek megfelelően 
állítunk össze ajánlatainkban.

e l s z Í v ó  b e r e n d e z é s e K
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aGC-G-150-9-1x75 síNes elszíVó eGyséG

9 méter hosszú ALU sínes rendszer, 1 db kocsival, Ø 75 mm-es, 5 méter hosszú tömlővel, szondahelyes 
elszívófejjel és ventilátorral szerelve

aGC-G-150-12-1x125 síNes elszíVó eGyséG

- 12 méter hosszú ALU sínes rendszer,
- 1 db kocsival
- Ø 125 mm-es, 7,5 méter hosszú tömlővel
- balancerrel
- szondahelyes elszívófejjel és ventilátorral szerelve

Jubileumi AKCiÓ

1 0 - 1 1



HuNter
Hunter (U.S.A) a futóműállítás mestere. Az amerikai székhelyű cég 1955 
óta gyárt és fejleszt futóműállítókat. A világpiacon egyedülálló funkciók, 
műszaki megoldások biztosítják a gyors, pontos, és kényelmes munkavégzést. 
A futóműállítók pontosságát jelzi, hogy számos autógyártó szigorú tesztjeit 
követően gyári jóváhagyást kaptak például: Mercedes, BMW, VW csoport. 

A Hunter és a Weszti Kft együttműködése eredményeként most 
minden ügyfél számára elérhető áron vásárolható DSP 600 
PRIZMÁS futóműállító. Előnye a rendkívül gyors mérés mellett, 
hogy a rendszer nem igényel kalibrálást. Kiemelkedően jó 

adatbankkal rendelkezik. Többszörösen díjazott futóműállító szoftvere, olyan 
funkciókkal mint a WebSpecs®.NET közvetlen internetről letölthető új autó 
adatok, Wheel-off® kerék nélküli futóműállítás, videók beállítási segédanyagok. 
Lehetőség van a gépjármű egy próba körét követően abroncs hőmérséklet 
mérésére, amelyet a szoftver a beállítás során figyelembe vesz. Amennyiben a 
futóműállítás elvégzéséhez speciális eszközre lenne szükség, az adatbankban a 
felhasználó megtalál egy szerszám listát, képekkel és rendelési kóddal. 

  mADe iN uSA

master 4d - futóműállító eGy másik uNiVerzumból! 

Teljesen automata futómű állító munkaállomás. Futómű állítóval egybeépített ollós emelőpad. Ollós 
emelőpad Mercedes, BMW, Toyota gyári elfogadottságú szintező rendszerrel, amely maximális 
szintezést biztosít az emelőn történő futómű állításhoz. Teljes mérés kevesebb mint 1 perc alatt! 
A u t o m a t i k u s merőfej mozgatás 
a központi egység által az emelőpad 
oldalán lévő sínen. Automatikus 
f o r g ó z s á m o l y mozgatás a 
k i v á l a s z t o t t gépjármű gyári 
értékei szerint. Az ollós emelő 
és a központi egység Bluetooth 
jelátvitellel kommunikál. Nincs szükség kalibrálásra mivel a rendszer minden egyes mérést megelőzően 
automatikus önkalibrálást végez. Kiváló adatbank több mint 60 000 gépjármű adataival.

A 3D grafikus felületű mérőszoftver a beállítási adatokon kívül animált képek és videók 
formájában segítséget nyújt a beállítási pontok azonosításában, és tartalmazza, mind a 
hagyományos, mind a szokásostól eltérő beállítási folyamatot igénylő járművek esetében a 
beállításához szükséges segédinformációkat, folyamatvezérlést és beállítási adatokat is.

master 4D vásárlás
esetén olaszországi gyári 
tréninget biztosítunk! 

f u t ó m u á l l Í t ó K´́
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Welt-750-szbt4f számítóGép Vezérlésű futómű állító
Számítógép vezérlésű csúcskategóriás, négy mérőfejes, 8 sugaras 
futómű állító berendezés.
Abszolút kábelmentes munkaterület. A mérőfejek és a központi 
egység közötti Bluetooth jelátvitelnek köszönhetően bármiféle 
külső rádió frekvencia által való megzavarás kizárt a mérés során. 

                                                                  A berendezés
                                                         4 mérőfeje lehetővé
teszi a teljes futóműgeometria egyidejűleg történő
mérését. Azonnal mérhető a futóműcsavarodás,
amely a gépjármű ütközése során keletkezhet. 
A központi egység a mért adatokat színes 19” LCD monitoron 
jeleníti meg és hasonlítja össze az adatbankjában található 
gyári adatokkal.
A szoftver több mint 22 000 gépjármű gyári beállítási
adatait tartalmazza. Emellett korlátlan számú új, adat
bevitele is lehetséges.
Nagyteljesítményű, hosszú élettartamú
akkumulátorok biztosítják a fejek működéséhez
szükséges energiát a teljes munkanap során. 

A szoftver korlátlan számú mérés letárolását, és név, vagy 
rendszám alapján történő visszakeresését teszi lehetővé.

Jól áttekinthető képernyőkijelzés az első és hátsó futómű beállításhoz. A program nagy előnye, hogy csak a 
méréshez szükséges értékek kerülnek kijelzésre.

Beépített SPOILER programja aktiválható olyan esetekben, amikor a mérőfejek 
a jármű spoilerezése miatt nem tudják a teljes összetartást lemérni (a két első 
mérőfej nem látja egymást). A SPOILER program lehetővé teszi ezeknek a 
járműveknek a vizsgálatát is. Számos járműtípus esetében a berendezés képes 
kiszámítani az alvázmagasság függvényében változó beállítási értékeket. 

Néhány gépjármű, mint pl. Volkswagen és Audi, egy speciális eszközre van 
szükség a futómű állítás elvégzése során (Mellső kerékösszetartás ív mérése). 
Ezen eszközt a az első tengely alá kell behelyezni, hogy végrehajtható legyen a 
kerékösszetartás művelete.  A szoftver lehetővé teszi ezen gépjárművek mérését, 
illetve állítását is.

 Jubileumi AJáNlAT

1 2 - 1 3
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alapkeret Nélküli láNCos, VaGy
kardáNos HajtásÚ emelők

Láncos:
SDC 2326 (2700 kg teherbírással)

SDC 2327 (3200 kg teherbírással)

Kardános:
SDB 2326 (2700 kg teherbírással)

SDB 2327 (3200 kg teherbírással)

emelő bereNdezések az iGéNyekNek és a 
HelyszíNi adottsáGokNak meGfelelőeN, a 
bizoNyított olasz miNőséGbeN!

sziNkroNos Vezérlésű, dupla 
motoros emelők alapkeret
Nélkül

SDE 2337 (3200 kg teherbírással)

- Oszlopok távolsága: 2500 mm
- Teljes szélesség: 3103 mm
- Teljes magasság: 3875 mm 
- Alapmagasság (csápmagasság): 95 mm
- Emelési magasság: max. 2020 mm

alapkerettel („H” talppal) szerelt láN-
Cos, VaGy kardáNos emelők

Láncos:
SDC 2305 (2700 kg teherbírással)
SDC 2306 (3200 kg teherbírással)

Kardános:
SDB 2305 (2700 kg teherbírással)
SDB 2306 (3200 kg teherbírással)

K é t o s z l o p o s  e m e l o K´́
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spaCe sdC 2326
Alapkeret nélküli kétoszlopos emelő, 
oszlopok közötti láncos hajtással,
mángorolt orsókkal és bronz anyákkal

rendkívül kedvezo
ár-érték aránnyal!

´́

´́

MUSZAKI ADATOK:MUSZAKI ADATOK:

ALAPTARTOZÉKOK:ALAPTARTOZÉKOK:

´́

´́

´́
FUNKCIÓK:FUNKCIÓK:

´́

´́SZEMÉLYGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOKSZEMÉLYGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOK´́

´́TEHERGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOKTEHERGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOK´́

´́́́

´́́́

- Teherbírás: 2700 kg
- Oszlopok távolsága: 2500 mm
- Emelési magasság: 2005 mm
- Csáp alapmagasság: 95 mm
- Teljes szélesség: 3103 mm
- Oszlop magassága: 2640 mm
- Lánc védőburkolat mag.: 50 mm
- Aszimmetrikus csápkarok

Rendelhető kiegészítő tartozékok:

Csápmagasító garnitúra
S 121 A 19 – 80 mm
S 121 A 18 – 120 mm
S 121 A 7 – 200 mm

´́

1 4 - 1 5

Jubileumi AKCiÓ



530 b típus

- Sűllyesztett kivitel
- Teherbírás: 3600 kg
- Rámpahossz: 1500 mm (max. 1900 mm)
- Emelési magasság: max. 1850 mm
- Motor: 3 kW
- Emelési/leengedési idő: 45 másodperc

küszöbemelők Hibafelmérésre és Gyors muNkák elVéGzésére

537 típus

- Aljzatra helyezhető kivitel (telepítés nélkül  
 is használható).
- Teherbírás: 2500 kg
- Rámpahossz: 1400 mm
   (max. 1932 mm)
- Emelési magasság: max. 930 mm
- Működési hőmérséklet: - 10 °C-tól
- Emelési idő: 17 másodperc
- Leeresztés: 25 másodperc
- Motor: 3 kW
- Súly: 500 kg

opcióként
mozgató

kerék  garnitúrával 
        rendelheto!´́

o l l ó s  e m e l o K´́
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spaCe sf 6352

Futóműállítós rámpával szerelve

- Sűllyesztett („I” verzió), vagy aljzatra telepített
- Teherbírás: 3500 kg
- Rámpahossz (E): 4600 mm
- Rámpa szélesség (A): 615 mm
- Rámpa távolság (C): 870 mm
- Teljes szélesség (D): 2100 mm
- Teljes hosszúság (F): 6110 mm
- Alapmagasság (h): 265 mm
- Emelési magasság (H): 1850/2085 mm („I”)
- Zsámolykimélyítés hossza (O): 825 mm
- Hátsó csúszólap hossza (M): 1740 mm

Rendelhető kiegészítők:

Beépített világítás
Extra hosszú felhajtó rámpák

az alacsony építésű 
sportkocsikhoz

Segédemelők kézi hidraulikus, 
vagy hidro-pneumatikus 

működtetéssel

h
H

F

  O
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A
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E
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tC 322 félautomata kerékszerelő Gép

Ne elégedjen meg egy alapgéppel. Vásároljon 
nálunk alapgép árán profi gépet!

Ideális választás szűk hely esetén. Köszönhetően az 
oldalra kifordítható szerelőkarnak.
Szerelhető felni: 10”-23”
Szerelhető kerék szélesség: 15”
Gumiszervizek, autószervizek részére,
folyamatos napi terhelésre!
Kiváló minőségű alapanyagoknak köszönhetően
a hosszú élettartam garantált!

tC 528 szuperautomata kétsebesséGes
kerékszerelőGép

A szerelőkar a pedál megnyomására automatikusan 
hátrabillen. Segédkar (opció) a defekttűrő abroncsok 
szereléséhez. EXTRA nagy méretű kerekekhez és 
verseny gumikhoz. 
Szerelhető felni: 10”- 31”
Szerelhető kerék szélesség: 16”
Max. kerékátmérő: 1160mm (46”)
Gumiszervizek, nagy forgalmú autószervizek részére, 
folyamatos napi terhelésre!
Kiváló minőségű alapanyagoknak köszönhetően a
hosszú élettartam garantált!

PROFi GÉP PROFiKNAK

               Wtk teHer - kerékszerelő Gép

K e r é K s z e r e l o K

- Teherautók, buszok, és tehergépek kerekeihez.
- Opcióval szerelhető kerékméret: 14”-56”
- Önközpontosító befogótokmánnyal.
- Mobil vezérlő egység melynek előnye, 
 hogy a kezelő kiválaszthatja a legjobb és 
 legbiztonságosabb munkavégzés helyzetét.
- Folyamatos terhelésre ajánlott.

´́
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tC 522 automata kétsebesséGes kerékszerelő Gép
- A szerelőkar a pedál megnyomására automatikusan hátrabillen. 
- A szerelhető felni: 10”- 23”
- Szerelhető kerék szélesség: 16”
- Max. kerékátmérő: 1160mm (46”) 
- Opciónális segédkar a peres gumik gyors
 és minimális fizikai megterhelést
 igénylő szerelésére. 
- Gumiszervizek, nagy forgalmú autószervizek
 részére folyamatos napi terhelésre!
- Kiváló minőségű alapanyagoknak köszönhetően
 a hosszú élettartam garantált!

tC 5000 szuperautomata kerékszerelő Gép

     Megoldás minden lehetséges feladatra. Fizikai megterhelés  
 nélkül könnyedén szerelhető mindenfajta forgalomban 
levő abroncstűrő gumi: EMT, RFT, CRS, DSST, PAX stb… 
Beépített kerékemelő a nagy tömegű kerekek felemeléséhez. 
A berendezés nagy előnye, hogy a működtető 
pedálok nem szemben, hanem a gép 
oldalán vannak elhelyezve. Így 
a felhasználó k ö n n y e d é n 
hozzáfér a kerék szerelése 
során az állítási pontokhoz. Az 
új fejlesztésű központi megfogó 
e g y s é g n e k köszönhetően az 
ALUMINIUM felnik sérűlése kizárt. 
Szerelhető felni: 12”-30”

SZE
RE

LO
VA

S  
 NÉLKÜLI GUM

ISZERELÉS

Jubileumi ÚJDONSáG
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Wb 255 Normál paNeles automata 
kerékkieGyeNsÚlyozó bereNdezés

Ne elégedjen meg egy alapgéppel vásároljon nálunk 
alapgép árán profi gépet!
- Automata adatbevitel a távolság mérő kar 
 segítségével (kivéve kerék szélesség).
- Fékpedál a kerék fix pozicionálására, a 
 súlyok pontos felhelyezése érdekében.
- ALU kerekek esetén irányított 
 súlyfelhelyezés a mérőkar segítségével! 
- 5 ALU program a dinamikus kiegyensú- 
 lyozás esetében, ragasztott súly használatával.
- 3 Statikus kiegyensúlyozási program  
 (felüthető, vagy ragasztott súlyokkal).
- 2 Speciális ALU program PAX gumik  
 mérésére (mm-ben).

Wb 277 Normál paNeles teljeseN automata 
kerékkieGyeNsÚlyozó bereNdezés

- Automata adatbevitel a távolság mérő karok  
 segítségével.
- Fékpedál a kerék fix pozicionálására, a súlyok 
 pontos felhelyezése érdekében. 
- ALU kerekek esetén irányított súlyfelhelyezés a  
 mérőkar segítségével!
- 5 ALU program a dinamikus kiegyensúlyozás  
 esetében, ragasztott súly használatával.
- 3 Statikus kiegyensúlyozási program (felüthető,  
 vagy ragasztott súlyokkal).
- 2 Speciális ALU program PAX gumik mérésére (mm-ben).

mb kiegYensÚlYozÓk: kiemelkeDo PontossÁg´́

K e r é K K i e g y e n s ú ly o z ó K

- keréktárcsa szélesség: 2”-20”
- keréktárcsa átmérő: 8”-30”

- maximális kerékátmérő: 1120 mm
- maximális keréksúly: 70 kg

´́

´́

MUSZAKI ADATOK:MUSZAKI ADATOK:

ALAPTARTOZÉKOK:ALAPTARTOZÉKOK:

´́

´́

´́
FUNKCIÓK:FUNKCIÓK:

´́

´́SZEMÉLYGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOKSZEMÉLYGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOK´́

´́TEHERGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOKTEHERGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOK´́
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Wb 630 moNitoros teljeseN 
automata kerékkieGyeNsÚlyozó 
bereNdezés

- Automata adatbevitel a távolság mérő karok 
    segítségével.
- Fékpedál a kerék fix pozicionálására, a súlyok 
   pontos felhelyezése érdekében. 
- ALU kerekek esetén irányított súlyfelhelyezés 
  a mérőkar segítségével!

- 5 ALU program a dinamikus kiegyensúlyozás 
esetében, ragasztott súly használatával.
- 3 Statikus kiegyensúlyozási program (felüthető, vagy 
ragasztott súlyokkal)
- 2 Speciális ALU program PAX gumik mérésére (mm-ben)
- Multioperátor program, melynek segítségével két különböző 
kerék méret memorizálható. Így nagy forgalmú időszakokban 
két különböző abroncs méret centrírozható - új, adat beadás 
nélkül.

Wtk 37 moNitoros kijelzésű szGk/tGk 
kombiNált kieGyeNsÚlyozó

Kiegyensúlyozott kerekek = üzemanyag költség csökkentés, 
gazdaságosabb üzemeltetés, nagyobb menetbiztonság!
- Monitoros kiegyensúlyozó
- Maximális keréktárcsa átmérő: 10”-26”
- Maximális keréksúly: 200 kg
- Pneumatikus kerékemelő lift (teherbírás 200 kg)
- Tgk. és szgk. tokmány
- Beszédhangos kommunikáció
- 12 óra állásba forgás (súlypozícionálás)
- 1-1 szgk/tgk acél program, 6 szgk. alu program
- Opció (kerékvédőház)

- keréktárcsa szélesség: 2”-20”
- keréktárcsa átmérő: 8”-30”

- maximális kerékátmérő: 1120 mm
- maximális keréksúly: 70 kg

´́

´́

MUSZAKI ADATOK:MUSZAKI ADATOK:

ALAPTARTOZÉKOK:ALAPTARTOZÉKOK:

´́

´́

´́
FUNKCIÓK:FUNKCIÓK:

´́

´́SZEMÉLYGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOKSZEMÉLYGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOK´́

´́TEHERGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOKTEHERGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOK´́
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doruk pro 10”-24” – automata felNíjaVitó
Válasz az EXTRA méretű kerekekre. 

Szerelhető kerék méret: 10”-24”
Állítható keret és támasztó pontok a gyors és kényelmes 

munkavégzés érdekében. 
Elektrohidraulikus pumpával ellátott felni javító. 

Kiváló minőségű nagyszilárdságú acélból. 
Precíziós esztergával ellátva.

f e l n i j a v Í t ó K

basiC 10”-22” – félautomata felNíjaVitó
Kedvező árú megbízható alapgép.
Kézi hidraulika pumpával ellátott felni javító. 
Kiváló minőségű nagyszilárdságú acélból. 
A rövid alaptest miatt ideális szűk hely esetén. 
Szerelhető kerék méret: 10”- 22”
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doruk 10”-22” – automata felNíjaVító
Elektrohidraulikus működtetésű felnijavitó. Kiváló minőségű nagyszilárdságú acél. Szerelhető kerék 
méret: 10”-22” A berendezéssel fém és alu felni egyaránt javítható. Precíziós esztergával ellátva. A logikus 
felépítésnek köszönhetően a berendezése használata egyszerű és gyorsan elsajátítható. Nagy előnye a nyomó 
fej moduláris felépítése, így gyorsan és egyszerűen cserélhető a gazdag alapfelszereltségű kiegészítők (hosszító, 
félkör és egyéb nyomó fejek stb...). Amelyek lehetővé teszik mindenfajta sérülés maximális pontosságú, és 
illesztésű nyomását. A felni javító kerékkiegyensúlyozás előtti használatával minimálisra csökkenthető a kerék 
ütése, emellett a kerék kiegyensúlyozatlansága is kedvezőbben alakul. Nyomási erő: 5 tonna.

 
- 14 db központosító gyűrű
- 3 db nyomófej hosszító köz
- 4 db nyomófej hosszító rúd
- 5 db felni rögzítő anya
- 5 db M12-es csavar
- 5 db M12-es anya
- 2 db M12-es dupla anya
- 1 db mágneses jelölő kar
- 1 db felni feszítő vas

 
Szerelhető kerék méret: 10”-22”

Motor: 0,37 kW, 50 Hz, 
380 V három fázisú
Nyomás: 0-200 bar

Üzemi zajszint: 70 dBA
Max hossz: 1230 mm

Max szélesség: 700 mm
Max magasság: 1530 mm

Önsúly: 394 kg
Szín: szürke-piros

Csomagolási méret:
750x1250x1450 mm

Csomagolási súly: 418 kg
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B 3800/100 CT3
- Tartály kapacitás: 100 liter
- Levegőnyomás: szabályozható,
 max. 10 bar
- Teljesítmény: 387 l/perc (beszívott)
- Motor: 400 V/2,2 kW (3 LE)
- Fordulatszám: 1100 RPM
- Méret: 1000 x 420 x 900 mm
- Súly: 69 kg

B 4900/200 CT4
- Tartály kapacitás: 200 liter
- Levegőnyomás: szabályozható,
 max. 11 bar
- Teljesítmény: 514 l/perc (beszívott)
- Motor: 400 V/3 kW (4 LE)
- Fordulatszám: 1400 RPM
- Méret: 1500 x 450 x 1100 mm
- Súly: 128 kg

GeNesis 7,5 - 10
- Tartály kapacitás: 270 liter
- Levegőnyomás: szabályozható,
 max. 10 bar
- Teljesítmény: 1,04 m3/perc 

- Motor: 400 V/ 7,5 kW (10 LE)
- Fordulatszám: szabályozható
- Zajszint: 66 dB (A)
- Méret: 1180 x 615 x 1645 mm

K o m p r e s s z o r o K

B 6000/270 FT 7,5
- Tartály kapacitás: 270 liter
- Levegőnyomás: szabályozható,
 max. 11 bar 
- Teljesítmény: 827 l/perc (beszívott)
- Fordulatszám: 1400 RPM
- Motor: 400 V/ 5,5 kW (7,5 LE)
- Méret: 1520 x 590 x 1260 mm B 6000/500 FT 7,5

- Tartály kapacitás: 500 liter
- Levegőnyomás: szabályozható,
 max. 11 bar
- Teljesítmény: 827 l/perc (beszívott)
- Fordulatszám: 1400 RPM
- Motor: 400 V/ 5,5 kW (7,5 LE)
- Méret: 2030 x 680 x 1400 mm
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B 5900/270 FT 5,5
- Tartály kapacitás: 270 liter
- Levegőnyomás: szabályozható,
 max. 11 bar
 - Teljesítmény: 653 l/perc (beszívott)
- Fordulatszám: 1400 RPM 
- Motor: 400 V/ 4 kW (5,5 LE)
- Méret: 1570 x 590 x 1150 mm 
- Súly: 250 kg

zeNitH 05-270
- Tartály kapacitás: 270 liter
- Levegőnyomás: szabályozható,
 max. 10 bar 
- Teljesítmény: 0.51 m3/perc 
- Zajszint: 63 dB(A)
- Motor: 400 V/ 4 kW (5,5 LE)
- Méret: 1550 x 700 x 1200 mm 
- Súly: 250 kg

DugattYÚs, telePített kivitel
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silVer futura diaG-szuperautomata 
klímatöltő
- Német minőségű tervezés és gyártástechnológia!
- Beépített nyomtató 
- Adatbank
- Magyar nyelvű menü
- Automatikus hűtőközeg lefejtés és újrahasznosítás
- Automatikus olaj leválasztás
- Vákuumolási idő beállítás
- Automatikus A/C rendszer teszt
- Automatikus hűtőközeg visszatöltés
- Automatikus nem kondenzálható anyag leválasztás
- Karbantartás idők figyelése és jelzése
- Belső tartály: 28,2 kg!

troNiC futura Hd-automata 
teHerGépjármű klímatöltő

- Német minőségű tervezés és gyártástechnológia!
- Automatikus hűtőközeg lefejtés és újrahasznosítás
- Automatikus olaj leválasztás
- Vákuumolási idő beállítás
- Automatikus A/C rendszer teszt
- Automatikus hűtőközeg visszatöltés
- Automatikus nem kondenzálható anyag leválasztás
- Karbantartás idők figyelése és jelzése
- Belső tartály: 41,5 kg!

klímatöltőkHöz NáluNk miNdeN kieGészítőt meGtalál!

K l Í m a t ö l t o K´́
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aCm3000-automata klimatöltő
Az ACM3000 egy nagyteljesítményű professzionális automata klímatöltő berendezés. Minden funkcióval 
rendelkezik, amely a professzionális klíma szervizeléshez szükséges. A berendezés automatikusan végzi el a 
hűtőközeg lefejtés, újrafeldolgozást és visszatöltést, illetve garantált az A/C rendszer gyors és teljes dehidratálása. 
A berendezés opcionálisan rendelhető nyomtatóval, a klíma töltés és karbantartás eredményének kinyomtatására. 
Minden a berendezés által végzett tevékenység mikroprocesszoros irányítással történik.

Alkalmazásával elért előnyök:
Az ACM3000W  használatával elvégezhető minden gépjármű A/C 
rendszerének karbantartása.
Az ACM3000W lehetőséget kínál arra hogy:
- lerövidüljön az A/C rendszer karbantartási ideje
- Költségkímélés köszönhetően, annak hogy az operátornak 

minimális beavatkozást kell elvégeznie a karbantartás
 alatt (idő felszabadítás)  
- kockázat csökkentés köszönhetően a precíz és pontos 

műveleteknek
- garantált ügyfél elégedettség
- kiváló minősítés az elvégzett munka után

Hűtőközeg: R134A
Vákuum pumpa: 70,8L/min
Max. nyomás: 18 bar
Belső tartály kapacitás: 8 kg
Működési hőmérséklet:  10-50 C
Olaj tank: 2x250 ml
Kompresszor: 1/3 HP 300 grs/min
Manométer: 80 mm 1 osztály
Cső: 244 cm
Áram ellátás: 230 V 50 Hz
Méretek: 55x42x95 cm
Önsúly: 60 kg
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“készÜlJön mÁr most a nYÁrra” 
                                            klímatölto akciÓ
           szezon VÉGI EXTRA haJrÁJa

- Automatikus hűtőközeg lefejtés
 és újrahasznosítás
- Automatikus olaj leválasztás
- Vákuumolási idő beállítás
- Automatikus A/C rendszer teszt
- Automatikus hűtőközeg visszatöltés
- Automatikus nem kondenzálható
 anyag leválasztás
- Programozható karbantartás
- Nyomtató (opció)
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SZERSZáMKAtALóGUSAINKAt
töLtSE LE hONLApUNKRóL 
ÉS ÉRDEKLODjöN AKcIóS
KÉSZLEtEINKROL.
WWW.Weszti.hu

teljes kéziszerszám kíNálatuNkkal Várjuk miNdazoN partNereiNk meG-
keresését, akik bőVítésük miatt komplett szettek beszerzését terVezik, 
ValamiNt akik meGléVő eszközeiket kíVáNják „meGfrissíteNi”, bőVíteNi.

beta CX24 o/W szerszámkoCsi

- 5 fiókos szerszámkocsi
- 5 teleszkópos, csapágyazott fiók, 588x367 mm
- 1 fiók 50 mm, 2 fiók 80 mm,  1 fiók 160 mm, 
 1 fiók 280 mm magas
- a fiókok alját habosított gumilap borítja
- központi zár
- statikus teherbírás: 250 kg.
- ABS-sel bevont munkalap
- Narancssárga és szürke színben

 ReNDKÍVüli AJáNlAT

törésgaranciÁs, minoségi szerszÁmok, készletek´́

´́
´́

s z e r s z á m  -  K e n é s t e c h n i K a
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keNésteCHNikai bereNdezések
teljes Választéka:

- Olajleeresztő és leszívó berendezések
 - Mobil, hordós 
 - Mobil, önálló tartállyal ellátott 

- Olajfeltöltő berendezések
 - Kézi szivattyúk
 - Hordós és saját tartályos feltöltők

- Zsírzók
 - Kézi
 - Mobil egységek, hordós kiszereléshez

- Alkatrészmosók
 - Mobil, levegős működtetésű
 - Elektromos szivattyúval szerelt

- Fékolajcserélők és légtelenítők
 - Pneumatikus működtetésű, csatlakozókkal

2 8 - 2 9

apaC 1762

Pneumatikus működtetésű olajfeltöltő 200 literes
hordóhoz

- Rozsdamentes kocsi
- Pneumatikus szivattyú (3:1)
- ½”-os tömlő (4 m)
- Digitális átfolyásmérő pisztoly, flexibilis szárral

Jubileumi AKCiÓ



állVáNyos prések

Kézi hidraulikával működtetésű 
prések 10 – 100 t nyomóerővel.
Egyes típusok munkahengere 
oldalirányban állítható!

Váltókiemelők
Lábpumpás működtetésű váltóemelők 
300-tól 4000 kg teherbírásig

Standard berendezések:
603 típus (300 kg teherbírással)
604 típus (500 kg teherbírással)
Emelési magasság: max. 1990 mm

fődarab kiemelők
Teherbírás: 500 kg-tól 2000 kg-ig, 
összecsukható változatban is.

HÚzató dózer
Munkahenger kapacitása: 10 tonna
Hosszúság: 3 méter
A dózer magassága: 1850 mm
(90°-ban 15°-ként oldalirányban 
dönthető)

h i d r a u l i K u s  e m e l o K  -  h ú z a t ó p a d o K

pNeumatikus Gyorsemelők
Teherbírás: 2 tonna

krokodil emelők bakok

´́
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system

Mobil kialakítású húzatópad,4 méteres hosszúságú padkerettel,
VEKTOR dózerrel (10 tonnás kapacitás),JIG SYSTEM felfogató 
rendszerrel és McPherson mérőrendszerrel.
A padkeret a dózerrel (megbontás nélkül) teljes egészében körbejárható.

super rotaX

- 4, vagy 5 méteres, teljesen
 körbejárható padkeret 
- 10 tonnás VEKTOR dózer
- ollós emelő (3,5t teherbírással)
- teljes JIG SYSTEM felfogatás
- McPherson mérőrendszer
- elektromos csörlő, stb

- Padkeret hossza: 3000 mm
- Dózer teljesítménye: 10 tonna
- Emelő teherbírása: 2500 kg

- Alapmagasság: 150 mm
- Emelési magasság: 1600 mm

3 0 - 3 1
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KÖZPONTI IRODÁNK

Címünk: 1115 Budapest, Kelenföldi u. 2.
Tel/Fax: 06(1) 208-50-36, 204-55-83
E-mail: weszti@vnet.hu
Web: www.weszti.hu

TERÜLETI KÉPVISELŐINK

(Észak - Kelet Magyarország)
06 (30) 426-1589

Juhász Sándor
(Dél - Kelet Magyarország)

06 (30) 426-8332

Gáspár Csaba
(Dél-Nyugat Magyarország)

Mobil: 06 (30) 694-4574 

Rezsnák Gábor 
(Budapest és Pest megye)

06 (30) 506-3827

Czermann Zsolt
(Észak-Nyugat Magyarország)

06 (30) 699-5819

PANNONTEST KFT.
1115 Budapest, Kelenföldi u.2
Tel/Fax: 06 (1) 208-5036

PANNONTEST KFT.
7630 Pécs, Zsolnay Vilmos u. 59.
Tel/Fax: 06 (72) 311 859
Mobil: 06 (30) 268-6030, 06 (30) 979-5470

PANNONTEST KFT.
6771 Szeged-Szőreg, Szerb u. 59.
Tel/Fax: 06 (62) 406-867
Mobil: 06 (30) 348-6665, 06 (30) 600-4193

ELEKTRO-TESZT BT.
4400 Nyíregyháza, Körte u. 29.
Tel: 06 (42) 411 324, Fax: 06 (42) 408 736
Mobil: 06 (30) 953-2129

MAHA KFT.
8440 Herend, Vadvirág u. 15.
Tel: 06 (88) 261 158, Fax: 06 (88) 503 720
Mobil: 06 (30) 959-5484, 06 (30) 994-3045

KERESKEdELmI VEzETŐ
Vesztergom Balázs
06 (30) 28-38-159 

BELKERESKEdELmI VEzETŐ
Szabó Zsolt

06 (30) 42-68-705

TERÜLETI CSOPORTVEzETŐ
Tóth Miklós

06 (30) 426-6341 
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PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁS
LOMBARD LÍZING CSOPORT ÁLTAL  Az esetleges nyomdai hibákért

 felelősséget nem vállalunk.

32. oldal




