
	

WB 630/640 Monitoros teljesen automata kerékkiegyensúlyozó
■	 M&B kerékkiegyensúlyozókra jellemző kiemelkedő pontosság
■	 Automata adatbevitel a távolságmérő karok segítségével
■	 ALU kerekek esetén irányított súlyfelhelyezés a mérőkar segítségével
■	 5	ALU	program	a	dinamikus	kiegyensúlyozás	esetében,	ragasztott	súly	használatával
■	 Fékpedál	a	kerék	fix	pozicionálására,	a	súlyok	pontos	felhelyezése	érdekében
■	 Multioperátor	program,	melynek	segítségével	két	különböző	kerék	méret
	 memorizálható.	Így	nagy	forgalmú	időszakokban	két	különböző
	 abroncs	méret	centrírozható,	új	adat	beadás	nélkül
■	 Automata mérés indítás a kerékvédőház lezárásával
■	 3	statikus	kiegyensúlyozási	program	(felüthető,	vagy
	 ragasztott	súlyokkal)
■	 2	speciális	ALU	program	PAX	gumik	mérésére	(mm-ben)
■	 Keréktárcsa	átmérő:	8”-	30”
■	 Maximális	keréksúly:	70	kg

TC 322 Félautomata kerékszerelő gép - gazdaságos profi alapgép
■	 Ideális	választás	szűk	hely	esetén	az	oldalra	kiforditható	szerelőkarnak	köszönhetően
■	 Szerelhető felni: 10”- 23”
■	 Szerelhető	kerék	szélesség:	3”-	15”
■	 Gumiszervizek,	autószervizek	részére	folyamatos	napi	terhelésre
■	 Rendelhető	IT	verzióban	puffer	tartállyal
■	 A	kiváló	minőségű	alapanyagoknak	köszönhetően	a	hosszú	élettartam	garantált

WB 255 Normál paneles automata
kerékkiegyensúlyozó berendezés - gazdaságos profi alapgép
■	 M&B kerékkiegyensúlyozókra jellemző kiemelkedő pontosság
■	 Automata adatbevitel a távolság mérő kar segítségével (kivéve	kerék	szélesség)
■	 Fékpedál	a	kerék	fix	pozicionálására,	a	súlyok	pontos	felhelyezése	érdekében
■	 Automata mérés indítás a kerékvédőház lezárásával
■	 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)
■	 Keréktárcsa	átmérő:	8”-30”
■	 maximális	keréksúly:	70	kg

NE KOCKÁZTASSON: KEZdjE A SZEZONT PROFI
GÉPEKKEL. HASZNÁLT GÉPÉT BESZÁMÍTjUK!

TC 522 Automata kétsebességes kerékszerelő gép
Ne elégedjen meg egy alap automata géppel. Vásároljon nálunk automata
gép áráért TC 522-öt, amely egy kétsebességes RACING gépnek felel meg!
■	 A	szerelőkar	a	pedál	megnyomására	automatikusan	hátradől	
■ Szerelhető felni: 10”- 23”
■	 Szerelhető	kerék	szélesség:	3”-	16”
■	 Max.	kerékátmérő:	1160mm	(46”)	
■	 Opciónális	segédkar	a	peres	gumik	gyors	és	minimális	fizikai	megterhelést	igénylő
	 szerelésére
■	 Nagy	forgalmú	gumi	és	autószervizek	részére,	folyamatos	napi	terhelésre	ajánlott
■	 A	kiváló	minőségű	alapanyagoknak	köszönhetően	a	hosszú	élettartam	garantált
■	 Rendelhető	IT	verzióban	puffer	tartállyal
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WB 277 Normál paneles teljesen automata
kerékkiegyensúlyozó berendezés
■	 M&B kerékkiegyensúlyozókra jellemző kiemelkedő pontosság
■	 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)
■	 Keréktárcsa	átmérő:	8”-	30”
■	 Maximális	keréksúly:	70	kg

WB 670 Monitoros szuperautomata kerékkiegyensúlyozó berendezés
■	 M&B kerékkiegyensúlyozókra jellemző kiemelkedő pontosság
■	 Automata adatbevitel a távolság mérő karok segítségével
■	 Automata küllőszámolás, a gép oldalán elhelyezett optikai küllőszámlálóval,  
 így a mérést követően a felhasználó egyből a súlyt a küllők mögé rejtheti
■	 EXCENTRICITÁS mérő a kerék ovalitásának vizsgálatához 
■	 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
■	 Automata mérés indítás a kerékvédőház lezárásával
■	 Keréktárcsa	átmérő:	8”-	30”
■	 Maximális	keréksúly:	70	kg

TC 5000 „A NAGYMENŐ“
Fullautomata kerékszerelőgép
Megoldás	minden	lehetséges	feladatra.	Fizikai	megterhelés	
nélkül	 könyedén	 szerelhető	mindenfajta	 forgalomban	 levő	
defekttűrő	 abroncs:	 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	 könyedén	 hozzáfér	 a	 kerék	 szerelése	 során	
az	 állítási	 pontokhoz.	 Az	 új	 fejlesztésű	 központi	 megfogó	
egységnek	köszönhetően	az	ALUMINIUM	felnik	sérűlése	kizárt.	
Szerelhető	felni:	12”-	30”

http://www.weszti.hu/video.php

TC 528 Szuperautomata kétsebességes kerékszerelőgép
■	 A	szerelőkar	a	pedál	megnyomására	automatikusan	hátradől	
■	 Opciónális	segédkar	a	peres	gumik	gyors	és	minimális	fizikai	megterhelést	igénylő	szerelésére
■	 Akár	EXTRA	nagy	méretű	kerekekhez	és	verseny	gumikhoz
■	 Szerelhető felni: 10”- 31”
■	 Szerelhető	kerék	szélesség:	3”-	16”
■	 Max.	kerékátmérő:	1160mm	(46”)
■	 Nagy	forgalmú	gumi	és	autószervizek	részére	folyamatos	napi	terhelésre
■	 Kiváló	minőségű	alapanyagoknak	köszönhetően	a	hosszú	élettartam	garantált
■	 Rendelhető	IT	verzióban	puffer	tartállyal
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2500 S Gumis emelő, személyautó és kisteherautók emeléséhez
Pneumatikus	működtetésű	gumis	emelő.	Nem	igényel	villamos	
tápellátást.	A	csápkarok	segítségével	megoldható	mindenféle	(például	
kistehergépjárművek)	megemelése.	Minimális	karbantartás,	hosszú	
élettartam	eredménye	a	magas ár/érték arány.	Teherbírás:	2500	kg

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

DORUK 10”-22” Felnijavító
Elektrohidraulikus	működtetésű	felnijavító.	Kiváló	minőségű	nagyszilárdságú	
acélból.	Szerelhető	kerék	méret:	 10”	 -	 22”	A	berendezéssel	 fém	és	 alu	 felni	
egyaránt	 javítható.	A	 berendezés	 el	 van	 látva	 esztergapaddal	 a	 javítás	 utáni	
precíziós	 esztergálás	 érdekében.	 A	 logikus	 felépítésnek	 köszönhetően	 az	
eszköz	 használata	 egyszerűen	 és	 gyorsan	 tanulható.	 Nagy	 előnye	 a	 nyomó	
fej	 moduláris	 felépítése	 így	 gyorsan	 és	 egyszerűen	 cserélhető	 a	 gazdag	
alapfelszereltségű	kiegészítők	egyikére	(hosszító,	félkör	és	egyéb	nyomó	fejek	
stb..)	ami	lehetővé	teszi	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.	Használatával	elérhető	a	kiegyensúlyozás	során	felhasznált	
súlyok	 minimalizálása,	 amely	 folyamatos	 megtakarítás	 a	 műhely	 számára.	
Nyomóerő:	5	tonna.

AGRE 52841790
Spiráltömlő	(9	m)

King-Tony 33411-040
Légkulcs	1/2”	542Nm

King-Tony 4408
Dugókulcs	készlet.	8	részes,
gépi	½”	hosszított
változatban	is.	

Gedore 5575.00
Hosszú,	erősített	kerék	anyakulcs	
készlet	ALUMUNIUM	felnikhez.	
½”	L=85	mm,	műanyaggal	bevont	
fejek,	levegős	gépekhez,	szín	kódolt	
kivitel.	Dobozban:	17,19,21	mm

Gedore 5576.00
Hosszú,	toldott	erősített	kerék	
anyakulcs	készlet	ALUMÍNIUM	
felnikhez.	½”	L=85	mm,	
műanyaggal	bevont	fejek,	levegős	
gépekhez,	szín	kódolt	kivitel.	
Dobozban:	17,19,21	mm

AGRE 5220496
OMH-zott	tömlőfúvató.	
Max	nyomás:	10	bar
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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 történő megzavarás kizárt a mérés során. 

A	berendezés	4	mérőfeje	lehetővé	teszi	a	teljes	futómű-geometria	
egyidejűleg	történő	mérését.	Azonnal	mérhető	a	futómű	
csavarodás,	amely	a	gépjármű	ütközése	során	keletkezhet.	
A	központi	egység	a	mért	adatokat	színes	19”	LCD	monitoron	
jeleníti	meg	és	hasonlítja	össze	az	adatbankjában	található	
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 SPOLIER 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	
az	 első	 tengely	 alá	 kell	 behelyezni,	 hogy	 végrehajtható	 legyen	 a	 kerékösszetartás	 művelete.		
A	 szoftvere	 lehetővé	 teszi	 ezen	 gépjárművek	mérését	 illetve	 állítását	 is.	A	művelet	 kitűnően	
követhető	a	szoftverben.

 
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.	
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EASY-SCAN PLUS hibakódolvasó
Több	funkciós,	hordozható,	saját	tölthető	
akkumulátoráról	működő,	új	generációs,	
többfunkciós	diagnosztikai	műszer.
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)

´́

ZÖLDKÁRTYA ÁLLOMÁSOKZÖLDKÁRTYA ÁLLOMÁSOK

KLÍMATÖLTOKKLÍMATÖLTOK´́

´́OLLÓS EMELOGÉPEKOLLÓS EMELOGÉPEK´́

´́SZEMÉLYGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOKSZEMÉLYGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOK´́

´́TEHERGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOKTEHERGÉPJÁRMU KERÉKSZERELOK´́
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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	WELT	660-as	rendszer	alkalmas	az	A1,	A2,	A3,	A4	és	B1	hatósági	mérések	
végrehajtására.

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

Weszti Control SZGK
Görgős	fékhatásmérő	és	
lengéscsillapító	vizsgáló	próbapad	
személygépjárművek	és	kisteher-
gépjárművek	vizsgálatához.

Weszti Control TGK
Görgős	egysebességes	
fékhatásmérő	próbapad	
tehergépjárművek	vizsgálatához.

Weszti Control Kombi
Görgős	kétsebességes	fékhatásmérő	
próbapad	személy-,	kisteher-,	
tehergépjárművek	fékvizsgálatához.	Illetve	
lengéscsillapító	vizsgáló	próbapad	személy-,	
kistehergépjárművek	vizsgálatához.

Minden vizsgasor esetében csúcsminőségű német gyártmányú mechanikai egység, Mercedes-Benz és BMW gyári 
jóváhagyással.  Intenzív vizsgasori használatra ajánlott! GJM kapcsolatra alkalmas vizsgasori program! Minden 
vizsgasor rendelkezik a Nemzeti Közlekedési Hatóság által elfogadott vizsga programmal!

VizSGaSorok – orSzÁGoS refereNcia HÁlózat

 ́́  ́́
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klÍmatÖltokHÖz NÁlUNk miNdeN kieGéSzÍtot meGtalÁl!

ISC SILVER FUTURA DIAG Szuperautomata klímatöltő
■	 Beépített nyomtató 
■	 Adatbank
■	 Magyar nyelvű szoftver
■	 Automatikus	hűtőközeg	lefejtés	és	újrahasznosítás
■	 Automatikus	olaj	leválasztás
■	 Vákuumolási	idő	beállítás

ACM 3000 Automata klímatöltő
Az	ACM	3000	egy	nagyteljesítményű	professzionális	automata	klímatöltő	berendezés.	Minden	
funkcióval	rendelkezik,	amely	a	professzionális	klíma	szervizeléshez	szükséges.	A	berendezés	
automatikusan	végzi	el	a	hűtőközeg	lefejtést,	újrafeldolgozást	és	visszatöltését,	illetve	garantált	
az	A/C	rendszer	gyors	és	teljes	dehidratálása.	A	berendezés	opcionálisan	ellátható	nyomtatóval	a	
klíma	töltés	és	karbantartás	riportjának	kinyomtatására.	Minden	a	berendezés	által	végzett	tevékenység	
mikroprocesszoros	irányítással	történik	

FUNKCIÓK
■	 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)

ALKALMAZÁSSAL ELÉRT ELŐNYÖK
Az	ACM	3000	használatával	elvégezhető	minden	gépjármű	A/C	rendszerének	
karbantartása.	Az	ACM	3000	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
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■	 Automatikus	A/C	rendszer	teszt
■	 Automatikus	hűtőközeg	visszatöltés
■	 Automatikus	nem	kondenzálható	anyag
	 leválasztás
■	 Karbantartási	idők	figyelése	és	jelzése
■	 Belső tartály: 25 kg 

 ́́  ́́
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SDC 2326 Kétoszlopos emelő
Alapkeret	nélküli,	láncos	
meghajtású	kétoszlopos	emelő,	
mángorolt	orsóval,	bronz	anyákkal	
és	aszimmetrikus	csápkarokkal.	
Teherbírás:	2700	kg

SF 5505 IF Dupla ollós emelő
Süllyesztett	kivitelű,	2500	kg	teherbírású	
ollós	emelő.	Elektrohidraulikus	
működtetés.	Ideális	alkalmazás	szűk	hely	
esetén.

SDE 2337 Kétoszlopos emelő
Alapkeret	nélküli,	elektro-mechanikus	
szinkronos	kétoszlopos	emelő,	
mángorolt	orsóval,	bronz	anyákkal	
és	aszimmetrikus	csápkarokkal.	
Teherbírás:	3200	kg
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Kiváló	 minőségű	 elektrohidraulikus	 ollós	 emelők.	 Nagy	 szilárdságú	 acélból	 minden	 mechanikus,	 hidraulikus	 és	 elektromos	
alkatrész	az	Európai	Biztonsági	Standard	szerint	gyártva.	Biztonsági	hangjelzés	a	leeresztés	utolsó	fázisában.	A	két	rámpa	között	
nincs	semmiféle	torziós	rúd,	vagy	sín	a	munkaterület	maximális	hozzáférhetősége	érdekében.	Áramszünet	esetén	is	leengedhető.	
Az	emelés	során	a	hidraulikus	szintező	rendszer	gondoskodik	a	rámpák	együtt	futásáról.	Az	emelő	rámpái	miután	elérték	az	alsó	
végállást,	a	padlószinttel	teljesen	kiegyenlítődnek.

Akciós MODELLEiNk
SF 6403 ILT (rámpába épített segédemelővel)
Rámpa	elülső	 részén	forgózsámoly	fogadására	kimélyítve,	hátsó	 részén	rámpába	épített	csúszó	 lapokkal	a	 teljes	 futóműállitás	
elvégzésére.	A	rámpa	elülső	részén	futómű-holtjáték	vizsgáló	van	beépítve.	Rámpa	hossz:	5100	mm;	Tehebírás:	4200	kg

SF 6403 I
Rámpa	 elülső	 részén	 forgózsámoly	 fogadására	 kimélyítve,	 hátsó	 részén	 rámpába	 épített	 csúszólapokkal	 a	 teljes	 futóműállitás	
elvégzésére.	A	rámpa	elülső	részén	futómű-holtjáték	vizsgáló	van	beépítve.	Rámpa	hossz:	5100	mm;	Teherbírás:	4200	kg

SF 6352 I
Beépített	 hátsó	 csúszólappal	 és	 a	 rámpa	 elülső	 részén	 a	 forgózsámolynak	 kialakítva	 a	 teljes	 futóműállítás	 elvégzésére.	
Teherbírás:	3500	kg;	Rámpa	hossza:	4600	mm

SF 6354 I
Rámpába	épített	futómű-holtjáték	vizsgálóval.	Teherbírás:	3500	kg;	Rámpa	hossz:	4600	mm

6 - 7



AMA-G-1V-75-5
Egyágú,	 oldalfalra szerel-
hető	 egység	 személy-	 és	
kis	 haszongépjárművekhez	
1	 db	 5	 méteres,	 Ø75	 mm-es	
tömlővel,	szondás	elszívófejjel.

AGC-G-150-9-1x75
9	 méter	 hosszú	 ALU sínes 
rendszer,	 1	 db	 kocsival,	 Ø75	
mm-es,	5	méter	hosszú	tömlővel,	
szondahelyes	 elszívófejjel	 és	
ventilátorral	szerelve.

KÖZPONTI IRODÁNK
Címünk:	1115	Budapest,	Kelenföldi	u.	2.
Tel/Fax:	06(1)	208-5036,	204-5583
E-mail:	weszti@vnet.hu
Web:	www.weszti.hu

KERESKEDELMI VEZETŐ
Vesztergom Balázs
Mobil:	06	(30)	283-8159	

BELKERESKEDELMI VEZETŐ
Szabó	Zsolt
Mobil:	06	(30)	426-8705

TERÜLETI KÉPVISELŐINK
Tóth Miklós
(Budapest	–	Nyugat	Magyarország)
Mobil:	06	(30)	426-6341	

Rezsnák Gábor 
(Budapest	és	Pest	megye)
Mobil:	06	(30)	506-3827

Jacso József
(Észak	-	Kelet	Magyarország)
Mobil:	06	(30)	426-1589

Juhász Sándor
(Dél	-	Kelet	Magyarország)
Mobil:	06	(30)	426-8332

Gáspár Csaba
(Dél-Nyugat	Magyarország)
Mobil:	06	(30)	694-4574	

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

A	 cégünk	 által	 forgalmazott	 elszívó	 berendezések	 széles	 körű	 lehetőséget	 kínálnak	 a	 szerviz	 összes	
felhasználási	 területére	 (Vizsgasor,	 szerelőcsarnok,	 lakatos	 műhely).	 Racsnis	 elszívódobok	 személy-	 és	
haszongépjárművekhez.	Elszívó	ventilátorral	szerelve	önálló	egységként,	vagy	több	egység	sorba	kötve,	központi	
elszívó	motorral.	Kínálatunkban	az	elszívódobok	Ø75	–	125	mm-es,	7,5	métertől	15	méter	hosszúságú	tömlőkkel	
vannak	szerelve,	amelyeket	az	adott	felhasználási	területnek	megfelelően	állítunk	össze	ajánlatainkban.
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