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A minőségi szervíztechnika
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HUNTER HAWKEYE WINALIGN SZOFTVERREL
CSÚCSKATEGÓRIÁS HÁROMDIMENZIÓS FUTÓMŰ ÁLLÍTÓ RENDSZER

Rendkívül kiforrott 
3D technológia

Rendkívül gyors mérés 
mindössze 2 perc alatt

ExpressAlign®

Az ExpressAlign minden egyes 
munkafolyamatot megvizsgál és 
a lehető legkevesebb lépéssel, 
összeállítja az elvégzendő folyamatok 
sorozatát.

Shim-Select® II – Alátét Választó
Használatával eltűnnek a zavaró alátét 
grafikonok és táblázatok. Shim Select 
gyorsan kiszámolja és megjeleníti 
a helyes sablont, amelyre szüksége 
van a pontos alátét installációhoz. Az 
alátét használatával a nem állítható 
kerékdőlés is korrigálható.

WinToe®

A kerékösszetartás beállításakor 
gondoskodik a kormány közép 
megtartásáról, úgy, hogy a 
kormánytámasz használata 
szükségtelen a mérés során. 

Automatic Bushing 
Calculator® – Automatikus 
Persely Kalkulátor
Kerékdőlés állításakor kiszámolja 
a helyes persely (excenter csavar) 
méretet és pozíciót, anélkül, hogy időt 
vesztegetnénk a próbálgatásra. 

Control Arm Movement 
Monitor® – Lengőkar Mozgás 
Monitor
Felezze meg a lengőkarokkal történő 
állítás idejét. A grafikák lépésről 
lépésre végigvezetik, hogy az állítás 
már az első alkalommal sikeres és 
pontos legyen. 

Wheel-Off Adjustment – Kerék 
Nélküli Beállítás
Lényege, hogy a mérő prizmát 
közvetlenül a kerékagyra lehet 
felfogatni. Lehetővé téve így, a 
nehezen hozzáférhető beállítási pontok 
(pl. kerékdőlés, kerékösszetartás) 
egyszerű elérését.

4 db kamera – minden 
kereket külön kamera vesz 
a maximális pontosságért

A munkaterület 
teljesen mentes az 
érzékeny elektronikai 
részegységektől

Teljes elkormányzás 
mérése elektromos 
forgózsámoly nélkül 

WinAlign – az 
iparág legkiválóbb 
kezelő szoftvere

™

HUNTER (USA) 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 futóműállítok pontosságát jelzi, hogy számos autógyártó 
szigorú tesztjeit követően, gyári jóváhagyást kaptak: Mercedes, BMW, VW csoport.

KIEMELT AJÁNLAT
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Futóműállítók

HUNTER HAWKEYE PROALIGN 
KIVÁLÓ ÁR  – ÉRTÉK ARÁNYÚ 3D-S FUTÓMŰ ÁLLÍTÓ RENDSZER

WELT 770 
SZÁMÍTÓGÉP VEZÉRLÉSŰ, NÉGY MÉRŐFEJES,  8 SUGARAS FUTÓMŰ ÁLLÍTÓ BERENDEZÉS

■ Megbízható Linux operációs rendszerre írt vezérlő program 
(ProAlign)

■ Oldalanként 1-1 kamera figyeli a két mérőfejet
■ A munkaterület mentes az érzékeny elektronikai 

részegységektől
■ Rendkívül gyors mérés mindössze néhány perc alatt. 

Szerelje fel a mérőfejeket a kerekekre, gördítse hátra az 
autót pár centire, majd vissza előre. Forgassa el a kormányt 
középre, jobbra, majd balra és végzett is a méréssel.

■ Állítható kerékfelfogók extra nagy akár 24,5”-os 
kerékméretig 

■ Kétoldalú kerékfelfogó végek. A hosszú karomvég 
használatával szükségtelen a dísztárcsa levétele a mérés 
folyamán.

■ Spoilerezett autók azonnali mérése. Mivel a kamerák 
szemből veszik a mérő fejeket, azoknak nem kell keresztbe 
látniuk egymást, úgy mint egy hagyományos elektromos 
mérőfejes futómű állító rendszer esetében.

■ A fejek anyaga robosztus műanyag. Nincs benne érzékeny 
elektronika, vagy akkumulátor. Ez biztosítja a folyamatos 
használatot.

■ Abszolút kábelmentes munkaterület. A mérőfejek 
és a központi egység közötti Bluetooth jelátvitelnek 
köszönhetően bármiféle külső rádiófrekvencia 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

■ 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 spoiler program lehetővé teszi a spoilerezett járművek 
vizsgálatát is

■ Számos járműtípus esetében a berendezés képes kiszámítani 
az alvázmagasság függvényében változó beállítási értékeket

■ Néhány gépjármű esetében, 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. 
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HUNTER GSP 9700-AS SOROZAT 
A VILÁGON EGYEDÜLÁLLÓ KERÉKVIBRÁCIÓ DIAGNOSZTIKAI ÉS KERÉKKIEGYENSÚLYOZÓ
Biztosítja a gumiabroncs “közúti vizsgálatát”, miközben a kerék a kiegyensúlyozó gépre van felszerelve.Feltérképez és kiküszöböl 
gyakorlatilag minden hibát, ami a gumiabroncs és a felni vibrálását okozhatja. 

Road Force® Mérési Mód
Terheléses abroncs 
vizsgálat (600 kg 
nyomó erő), a vibráció 
megszüntetése 
érdekében

SmartWeight®

Takarítsa meg a felhasznált 
súlyok 30%-40% ezzel a 
forradalmi kiegyensúlyozási 
technológiával

Inlation Station 
Automatikus 
gumiabroncs 
levegő nyomás 
mérése és 
beállítása

Automatic Mode 
Detection
Automatikus mérő-
program kiválasztás 
a távolság mérő kar 
segítségével

A StraightTrak® oldalirányú 
erők mérése funkcióval 
kiküszöbölhetjük a gumi 
indirekt kopásából adódó 
oldalirányú húzását a 
gépjárművek első tengely

CenteringCheck 
Központosítás ellenőr-
zés, használatával 
ellenőrizhető, hogy a 
felfogatás megfelelő-e

Felni szkennelés, melynek 
segítségével a gép 
megadja hogy, a felni mely 
részére optimális a súlyt 
felhelyezni, a maximális 
pontosság érdekében

BDC Laser
Ragasztott súly 
helymeghatározó 
lézer

KIEMELT AJÁNLAT
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Hunter kerékkiegyensúlyozók

HUNTER GSP 9200-AS SOROZAT  
CSÚCSKATEGÓRIÁS, TFT MONITOROS SZEMÉLY- ÉS KISTEHER-
GÉPJÁRMŰ KERÉKKIEGYENSÚLYOZÓ BERENDEZÉS

HUNTER GSP 9600 HD  
KERÉK DIAGNOSZTIKAI ÉS KERÉKKIEGYENSÚLYOZÓ BERENDEZÉS

■ Dupla automatikus adatbeviteli karok
■ Autoclamp pneumatikus gyorstokmány
■ Felni szkennelés a maximális pontosság érdekében
■ CenteringCheck kerékközpontosítás ellenőrzés a tökéletes 

megfogás érdekében
■ Automatikus mérőprogram kiválasztás a távolság mérő 

kar segítségével
■ Automatikus súlyfelütési pozícióban történő beállás
■ SmartWeight®: 30%-40% súlymegtakarítás. A forradalmi 

kerékkiegyensúlyozás technológiájával
■ BDC laser: Lézerrel irányított ragasztott súly felhelyezés
■ Hammerhead (Opció): lézerrel irányított ütött súly 

felhelyezés
■ Rendkívül gyors kiegyensúlyozás

A világon egyedülálló tehergépjármű kerék diagnosztikai és 
kerékkiegyensúlyozó berendezés. Csökkentse az üzemanyag 
felhasználását és növelje az abroncs élettartamát egyszerre!

■ A Hunter ForceMatch® kerékkiegyensúlyozójával egyenként 
méri a kerék átmérőt, így a technikus összepárosíthatja 
átmérő alapján a dupla- és a hajtott kerekeket azonos 
tengelyen, hogy megnövelje a gumik élettartamát és 
megelőzze idő előtti elhasználódásukat.

■ Terheléses kerékütés diagnosztika a vibráció megszüntetése 
érdekében

■ Automatikus mérési mód kiválasztás a távolság mérő kar 
segítségével

■ Automatikus súly felütési pozíció beforgatás funkció
■ Felni szkennelés a maximális pontosságért
■ Dupla automatikus adatbeviteli karok
■ SmartWeight®: 30%-40% súlymegtakarítás. A forradalmi 

kerékkiegyensúlyozás technológiájával
■ BDC laser: Lézerrel irányított ragasztott súly felhelyezés
■ Hammerhead (Opció): lézerrel irányított felütött súly 

felhelyezés
■ Kerékemelő a nagy tömegű kerekek gyors és könnyed 

emeléséhez
■ Maximális keréksúly: 227 kg
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M&B WB 640
TFT MONITOROS AUTOMATA KERÉKKIEGYENSÚLYOZÓ BERENDEZÉS

■ 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 is 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

Az olaszországi cég kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkezik az autóipari ágazatban. Fő 
profiljuk a kerékszerelő és centírozó gépek fejlesztése és gyártása.

Könnyen áttekinthető 
TFT monitor

11 különböző 
mérőprogram

Kiváló ár-érték arány

Keréktárcsa átmérő: 8”- 30”

Maximális keréksúly: 70 kg

Kiemelkedő pontosságMultioperátor program

Automata adatbevitel 
a távolságmérő karok 
segítségével

KIEMELT AJÁNLAT

Motorkerékpárok-
hoz is használható
(opciós adapterrel)
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M&B kerékkiegyensúlyozók

M&B WB 255
NORMÁL PANELES AUTOMATA KERÉKKIEGYENSÚLYOZÓ BERENDEZÉS

M&B WB 690
TFT MONITOROS, TELJESEN AUTOMATA KERÉKKIEGYENSÚLYOZÓ BERENDEZÉS

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

■ 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 elégedjen meg egy alapgéppel! Vásároljon nálunk alapgép árán profi gépet!

■ Felhasználási terület: tehergépjárművek, buszok, 
személygépjárművek kerekeihez

■ Automata adatbevitel a távolság mérő kar segítségével 
(kivéve kerék szélesség)

■ Automata mérés indítás a kerékvédő ház lezárásával
■ Fékpedál a kerék fix pozicionálására, a súlyok pontos 

felhelyezése érdekében
■ Kerékemelő a nagy tömegű kerekek egyszerű kezelésére 

(teherbírás: 200 kg)
■ 17” TFT monitor, látványos grafikával
■ Statikus és ALU program tehergépjármű kerekekhez
■ ALU kerekek esetén irányított súlyfelhelyezés a mérőkar 

segítségével
■ 5 ALU program a dinamikus kiegyensúlyozás esetében, 

ragasztott súly használatával (személygépjárművek esetén)
■ 3 Statikus kiegyensúlyozási program (felüthető, vagy 

ragasztott súlyokkal) (személygépjárművek esetén)
■ 2 Speciális ALU program PAX gumik mérésére (mm-ben) 

(személygépjárművek esetén)

Alaptartozékok:
■ Teljes értékű kerékvédőház (indítási funkcióval)
■ HAWEKA tehergépjármű tokmány
■ HAWEKA személygépjármű tokmány
■ súlyfogó
■ kerékszélesség mérő

Műszaki adatok:
■ Súly a borítással együtt: 280 kg
■ Max. keréksúly: 200 kg
■ Kerék max. átmérő: 1200 mm
■ Abroncs szélesség: 1” – 20” (25,4 – 508 mm)
■ Abroncs átmérő: 10” – 26,5” (254 – 673 mm)

Motorkerékpárok-
hoz is használható
(opciós adapterrel)
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HUNTER TCX 525DGP-2-3-5
PRÉMIUM KATEGÓRIÁS SZUPERAUTOMATA KÉTSEBESSÉGES KERÉKSZERELŐGÉP

■ Opcionális segédkar a defekttűrő 
abroncsok egyszerű és gyors 
szereléséhez.

■ Rendkívül gazdag 
alapfelszereltség

Speciálisan kialakított szerelőfej 
a gyors pontos abroncs le és 
felhelyezés érdekében

Rendelhető IT verzióban 
puffer tartállyal

Szerelhető kerék szélesség: 3”- 16”

Extra erős abroncs 
lenyomó 30 800 N
(10 baron)

Kétsebességes forgatás: 
Sebesség kapcsolás egyszerűen 
a pedál megnyomásával

Beépített tömlőbefúvó 
a problémás abroncsok 
felfújásához

Extra méretű , kerekek (24”) 
megfogása adapter nélkül

Alátéttel ellátott szerelő 
pofák a hosszú élettartam 
végett, továbbá erőteljes 
dupla munkahengeres 
megfogás a biztonságos 
kerékrögzítésért

Rendkívül gyors forgatás 
lábpedálos vezérléssel

Robosztus géptest 
intenzív használatra
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Hunter kerékszerelők

HUNTER AUTO 34 
PRÉMIUM KATEGÓRIÁS SZUPERAUTOMATA, 
SZERELŐVAS NÉLKÜLI KERÉKSZERELŐGÉP

HUNTER TCX 550BPS-2-1-U 
PRÉMIUM KATEGÓRIÁS AUTOMATA KERÉKSZERELŐGÉP

HUNTER TCX 640 
PRÉMIUM KATEGÓRIÁS TEHERGÉPJÁRMŰ KERÉKSZERELŐGÉP

■ Szerelővas nélküli kerékszerelés
■ Speciális szerelőfej az abroncs szereléséhez
■ Bármilyen defekt tűrő abroncs egyszerű és gyors 

szereléséhez fizikai megterhelés nélkül
■ Egyszerű kezelés a vezérlő joystickról
■ Kerékemelő a nagy tömegű kerekek gyors és könnyedén 

kivitelezhető emeléséhez
■ Extra méretű 34” kerekekig
■ Rendkívül gazdag alapfelszereltség

■ Az automata kerékszerelők újragondolásából megszületett 
a forradalmi kerékszerelő. A kerékszerelő fej az automata 
gépekéhez hasonlóan 90 fokban helyezkedik el a szerelendő 
abroncsra. Ezt követően a torony oldalra forog ki a 
maximális helytakarékosság elérésére.

■ Beépített puffer tartály a problémás abroncsok felfújásához
■ Állítható szerelőasztal a szerelőoszlop minimális terhelése 

céljából
■ BPS segédkarral ellátva a defekttűrő abroncs egyszerű és 

gyors szerelésére 
■ Alátéttel ellátott szerelő befogó pofák a hosszú élettartamért,  

továbbá erőteljes dupla munkahengeres megfogás a 
biztonságos kerékrögzítés érdekében

■ Kétsebességes forgatás, a kapcsolás egyszerűen a pedál 
megnyomásával történik

■ Extra méretű 28” kerekekig
■ Rendkívül gazdag alapfelszereltség

■ Alkalmazható tehergépjárművek, buszok, földmunkagépek 
kerekeihez

■ Rendkívül masszív géptest intenzív használatra
■ Kétsebességes motor a gyors munkavégzéshez
■ Extra erős hidraulika motor az erős oldalfalú abroncsokhoz
■ Mobil vezérlő a kényelmes munkavégzés megválasztása 

céljából
■ Max. befogható felni: 14”-56”
■ Max. kerék súly: 1600 kg 
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M&B 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 szerelőoszlop a pedál 
megnyomására automatikusan 
hátradől

Rendelhető IT verzióban 
puffer tartállyal

Szerelhető kerék szélesség: 3”- 16”

Dupla munkahengeres 
karom rögzítés a biztonságos 
megfogás érdekében

Kétsebességes motor a gyors 
munkavégzésért

Opcionális segédkar, a peres 
gumik gyors és minimális 
fizikai megterhelést igénylő 
szerelésére

Átlósan elhelyezett befogó 
körmöknek köszönhetően nem 
szükséges nagy szerelőasztal, 
amely zavarhatná a szerelőt

Szerelhető felni: 10”- 23”

A kiváló minőségű alapanya-
goknak köszönhetően a hosszú 
élettartam garantált

KIEMELT AJÁNLAT
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Kerékszerelő berendezések

M&B TC 528
SZUPERAUTOMATA KÉTSEBESSÉGES KERÉKSZERELŐGÉP

M&B TC 555 L-L 
SZUPERAUTOMATA GUMISZERELŐGÉP

WTC 56  
TEHERGÉPJÁRMŰ KERÉKSZERELŐGÉP

■ A szerelőkar a pedál megnyomására automatikusan hátradől
■ Opcionális 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 számára, folyamatos 

napi terhelésre
■ Kiváló minőségű alapanyagoknak köszönhetően a hosszú 

élettartam garantált
■ Rendelhető IT verzióban puffer tartállyal

Szuperautomata gumiszerelőgép, új fejlesztésű pneumatikus 
működtetésű „L-L” (Lever-Less) szerelőfejjel.

■ Új fejlesztésű L-L szerelőfejjel, amely automatikus 
szerelővasként funkciónál

■ Központi megfogás – karmok nélkül – az nagy értékű 
ALUMÍNIUM felnik maximális védelme érdekében

■ Kerékemelő (opció) a nagy tömegű kerekek gyors és 
könnyed emeléséhez

■ Opcionális segédkar a peres gumik gyors és minimális fizikai 
megterhelést igénylő szerelésére

■ Akár EXTRA nagy méretű kerekekhez és verseny gumikhoz
■ Szerelhető felni: 10”-30”
■ Lenyomókar: nyomóerő 1200 kg 
■ Kétsebességes motor a gyors munkavégzéshez
■ Kiváló minőségű alapanyagoknak köszönhetően a hosszú 

élettartam garantált
■ Az L-L rendszer bármelyik M&B TC 5XX kerékszerelőre 

felszerelhető

■ Alkalmazható tehergépjárművek, buszok, föld munkagépek 
kerekeihez

■ Masszív géptest erős igénybevételre tervezve
■ Mobil vezérlő a kényelmes munkavégzés megválasztása 

céljából
■ Max. befogható felni: 14” – 56”
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DORUK
HIDRAULIKUS MŰKÖDTETÉSŰ FELNIJAVITÓ
■ Elektrohidraulikus működtetésű felnijavító berendezés
■ Kiváló minőségű nagyszilárdságú acélból
■ A berendezéssel fém és alufelni egyaránt javítható
■ A berendezés el van látva esztergapaddal a javítás utáni 

precíziós esztergálás végett
■ A logikus felépítésnek köszönhetően a berendezése 

használata egyszerű és gyorsan tanulható
■ Nagy előnye a nyomó fej moduláris felépítése így gyorsan 

és egyszerűen cserélhető a gazdag alapfelszereltségű 

Alaptartozékok:
■ 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

Műszaki adatok:
■ Szerelhető kerék méret: 10”-22”
■ Motor: 0,37 kW, 50 Hz,
■ 380 V három fázisú
■ Nyomás: 0-200 bar
■ Nyomó erő: 5 T
■ 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

kiegészítők egyikére (hosszító, félkör és egyéb nyomó fejek 
stb.), amely lehetővé teszi mindenfajta sérülés maximális 
pontosságú és illesztésű nyomását

■ A felnijavító 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

Gazdag alapfelszereltség

Fém és alufelni 
egyaránt javítható

Moduláris nyomó fej

Szerelhető kerék 
méret: 10”-22” 

KIEMELT AJÁNLAT
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Felnijavítók, egyéb gumis gépek

BASIC 
FÉLAUTOMATA FELNÍJAVITÓ

WULCAN 300
AUTOMATA KERÉKMOSÓ BERENDEZÉS

NITROGÉN GENERÁTOROK SZÉLES 
VÁLASZTÉKA.

MOBIL TEHERGÉPJÁRMŰ 
FÉKTÁRCSA ESZTERGÁK

MOBIL SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ 
FÉKTÁRCSA ESZTERGÁK 
SZÉLES VÁLASZTÉKA

■ Kézi hidraulika pumpával ellátott felni javító
■ Kiváló minőségű nagyszilárdságú acélból
■ Kedvező árú megbízható alapgép
■ A rövid alaptest miatt ideális szűk hely esetén
■ Szerelhető kerék méret: 10”– 22”

Vízhálózattól független automata kerékmosó berendezés, 
személygépjárművek kerekeinek mosásához

■ Víz és műanyag granulátummal
■ Választható mosási idő
■ Mosásszámláló 
■ Kerékátmérő: 560-800 mm
■ Kerékszélesség: 135-310 mm
■ Mosási idő: 20/40/60 sec
■ Motor: 400V / 6 kW
■ Kapacitás: 300 liter
■ Pumpa teljesítménye: 600 liter/perc
■ Mosógranulátum: 20 kg
■ Üzemi nyomás: 3 bar
■ Méret: 1000 x 1200 x 1460 mm
■ Súly: 270 kg
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WESZTI CONTROL MKP
Számítógép-vezérlésű görgős fékhatásmérő vizsgáló próbapad

WESZTI-CONTROL-SZGK ÉS SZGK/OSZTOTT
Kombinált fékhatásmérő és lengéscsillapító vizsgáló próbapad

 ■ Komplett technológia motorkerékpárok, segédmotorok és quadok 
 műszaki vizsgáztatására
■ Motorkerékpár fékhatásmérő próbapad mechanikus, vagy 
 pneumatikus motorkerékpár rögzítő egységgel
■ Speciális pedál erőmérő motorkerékpárokhoz tervezve
■ Teljesítménymérő görgőpár (opció)
■ Rendelhető pódium (opció), így nem szükséges a talaj megbontása

Stabil 
vezérlő 
elektronika Rendkívül kiforrott csúcsminőségű, német gyárt-

mányú mechanikai egység (Mercedes-Benz és 
BMW gyári jóváhagyással rendelkezik)

A pad csak akkor kezdi meg a mérést, 
amikor érzékelte, hogy a jármű ráállt

Kökir kompatibilis EFT 
technológia szerinti 
vizsgasori program

A kvarcszemcsés gyantával bevont, 
nagyméretű görgőknek köszönhetően 
minden mérés során tökéletes tapadást 
biztosít

Eusama mérési elvű lengéscsillapító vizsgáló próbapad. A 
mérőlapok könnyű és nagyszilárdságú lemezből készültek, 
ezáltal garantálják a hosszú élettartamot.

A pad a napi használat megkezdése 
előtt elvégzi az önhitelesítést a 
folyamatos pontosság érdekében

Felhasználóbarát 
vezérlő szoftver Az opcionális rendelhető rádiós pedálerőmérőnek 

köszönhetően teljesen kábelmentes a munkaterület

A mérési folyamat során a lényeges információk 
kerülnek kijelzésre. A grafika pedig nagy, élénk színű 
karaktereket használ, így kényelmesebbé téve a 
nagyobb távolság esetén is a program használatát.

Összkerékhajtású 
gépjárművek 
mérése opcionális 
kiegészítővel

Motorkerékpár 
mérés az opcionális 
takarólemez 
segítségével

KIEMELT AJÁNLAT



1115 Budapest, Kelenföldi utca 2.  ■  Telefon/Fax: 208-5036, 204-5583  ■  weszti@vnet.hu – www.weszti.hu

p: 15

Próbapadok

WESZTI-CONTROL-KOMBI
Kétsebességes fékhatásmérő és lengéscsillapító 
vizsgáló próbapad

WESZTI-CONTROL-TGK
Számítógép-vezérlésű görgős fékhatásmérő 
vizsgáló próbapad
■  Csúcsminőségű, Mercedes-Benz gyári jóváhagyással 

rendelkező, német gyártmányú mechanikai egység
■  Intenzív vizsgasori használatra
■ A berendezés és az vezérlő szoftver alkalmas hatósági 

vizsgáztató állomáson történő használatra
■ Tehergépjármű fékerő mérő próbapad, a kvarcszemcsés 

gyantával bevont görgőknek köszönhetően minden mérés 
során tökéletes tapadás biztosít

■ A vizsgasor programja felhasználóbarát, könnyen 
áttekinthető

■ Minden mérési folyamat során csak a lényeges információ 
kerül kijelzésre. A grafika pedig nagy élénk színű 
karaktereket használ, így kényelmessé téve nagyobb távolság 
esetén is a program használatát.

■ A berendezés mellé rendelhető rádiós pedálerőmérőnek 
és távvezérlőnek köszönhetően a munkaterület teljesen 
kábelmentessé tehető

Műszaki adatok:
– Maximális tengelyterhelés: 13 000 kg
– Fékmérés sebessége: 2,5 km/h
– Maximális fékerő kerekenként: 30 kN
– Pontosság: 1%
– Féklevegőnyomás mérés tartománya: 0-10 bar
– Tesztelési szélesség: felhasználói igény szerint változtatható
– Motor: 9,2 kW

Az összeállítás az alábbi egységeket tartalmazza:
■ Központi számítógépes egység állvánnyal és EFT szoftverrel
■ Fékvizsgáló mechanika
■ Pedálerőmérő
■ Távirányító

■  Kombinált számítógép vezérlésű, kétsebességes görgős 
fékhatásmérő, tehergépjárművek, személy- és kisteher 
gépjárművek fékvizsgálatához. Lengecsillapító vizsgáló 
próbapad személy- és kisteher gépjárművek vizsgálatához.

■ Csúcsminőségű Mercedes-Benz gyári jóváhagyással 
rendelkező, német gyártmányú mechanikai egység

■ Intenzív vizsgasori használatra

Műszaki adatok:
■ Fékhatásmérő próbapad

–  Maximális tengelyterhelés: 13 000 kg
–  Fékmérés sebessége szgk/tgk: 2,5-5 km/h 
–  Maximális fékerő kerekenként szgk/tgk: 5/30 kN
–  Féklevegőnyomás mérés tartománya: 0-10 bar
–  Pontosság: 1%                                      
–  Motor teljesítmény: 2x9,2 kW 
–  Tesztelési szélesség: felhasználói igény szerint 

változtatható

■ Lengéscsillapító próbapad: 
–  Maximális áthaladási terhelés: 4 000 kg 
–  Maximális tengelyterhelés: 2 000 kg 
–  Pontosság: 1% 
–  Motor teljesítmény: 2x3 kW 

Az összeállítás az alábbi egységeket tartalmazza:
■ Központi számítógépes egység állvánnyal és EFT szoftverrel
■ Fékvizsgáló mechanika
■ Lengéscsillapító vizsgáló mechanika
■ Pedálerőmérő
■ Távirányító
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WMP-14 T
Futómű holtjáték vizsgáló személy-és haszongépjárművekhez

WMP-2 T
Személygépkocsi futómű holtjáték vizsgáló berendezés

WMP-4 T
Személygépkocsi futómű holtjáték vizsgáló berendezés

■ Elektro-hidraulikus működtetésű, kétsebességes 
futómű holtjáték ellenőrző berendezés, személy- és 
haszongépjárművekhez

■ Süllyesztett kivitel
■ Maximális tengelyterhelés: 14 000 kg
■ Mozgásirány: Előre-hátra, jobbra-balra és íves
■ Motor: 400 V/2,2 kW
■ Mozgatólapok mérete: 900 x 700 x 100 mm

■ Költséghatékony megoldás!
■ Maximális tengelyterhelés: 3 000 kg
■ Működtetés: Elekto-Pneumatikus
■ Mozgásirány: 4
■ Talajszintre telepíthető

Nagy méretű mozgatólapok a gyors 
és egyszerű ráállás érdekében

Mozgatólaponként két darab 
erőteljes levegő munkahenger, amely 
biztosítja a nagy működtető erőt

Maximális tengelyterhelés: 4 000 kg

Egyszerű kezelés a 
vezérlőlámpán elhelyezett 
nyomógombok segítségével

Elektro-pneumatikus működtetésRendkívül kiforrott mechanikai egység

Mozgásirány: előre-hátra, 
jobbra-balra és íves

Süllyesztett kivitel

KIEMELT AJÁNLAT
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Vizsgasori kiegészítők

■ Számítógép vezérlésű infravörös fényelnyelés elvén működő 
gázelemző készűlék

■ A készülék kipufogógáz négy komponensét (CO, CH, O2 , 
CO2 ) méri

■ A motorolaj hőmérsékletét a berendezéshez szállított 
olajhőmérő pálca méri

■ Minden mérési eredmény menthető és kinyomtatható
■ Országos Mérésügyi Hivatal által I. osztályba sorolt 

gázelemző
■ A rendszer alkalmas az A1, A2, A3, A4 és B1 hatósági 

mérések végrehajtására
 – Otto-motoros (hagyományos), katalizátor nélküli 

járművekhez
 – Otto-motoros (hagyományos), katalizátoros járművekhez
 – Szabályozott keverékképzésű, katalizátoros járművekhez
 – Szabályozott keverékképzésű, katalizátoros, OBD-vel  

 felszerelt járművekhez
 – Dízel motoros járművekhez
 – Alternatív tüzelőanyaggal működő járművekhez

WELT 660
Gázelemző

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

AMA-G-1V-75-5

AVA-G-1V-100-5

AVA-G-2V-75-5

■ Egyágú egység személy-és kis haszongépjárművekhez
■ 1db 5 méteres, Ø75 mm-es tömlővel
■ szondás elszívófejjel

■ Egyágú egység haszongépjárművekhez
■ 1db 5 méteres,  Ø100 mm-es tömlővel és elszívófejjel

■ Dupla ágú egység személy-és kis haszongépjárművekhez
■ 2db 5 méteres, Ø75 mm-es tömlővel
■ szondás elszívófejjel

RACSNIS ELSZÍVÓDOBOK 
SZEMÉLY-ÉS HASZONGÉPJÁRMŰVEKHEZ

AGC-G-150-9-1X75 
SÍNES ELSZÍVÓ EGYSÉG

AGC-G-150-12-1X125 
SÍNES ELSZÍVÓ EGYSÉG

Elszívó ventilátorral szerelve, önálló egységként, vagy központi 
elszívó motorral, több egység sorba kötve
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.

■ 9 méter hosszú ALU sínes rendszer
■ 1 db kocsival
■ Ø75 mm-es, 5 méter hosszú tömlővel
■ szondahelyes elszívófejjel és ventilátorral szerelve

■ 12 méter hosszú ALU sínes rendszer
■ 1 db kocsival
■ Ø125 mm-es, 7,5 méter hosszú tömlővel
■ balancerrel
■ szondahelyes elszívófejjel és ventilátorral szerelve

Elszívók vizsgasorokhoz
http://kipufogogazelszivas.weszti.hu
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Kipufogógáz elszívó berendezések, kompesszorok

DUGATTYÚS KOMPRESSZOROK

ZENITH 05-270
Csavarkompresszor, tartállyal

■ 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

GENESIS 7,5 - 10
Csavar kompresszor, hűtve szárítóval
 és tartállyal

■ 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

B 3800/100
CT3

B 4900/100
CT4

B 5900/270
FT 5,5

B 6000/500
FT 7,5

■ Kivitel: mobil mobil telepített telepített

■ Tartály kapacitás: 100 liter 200 liter 270 liter 500 liter

■ Levegőnyomás: szabályozható,
maximum 10 bar

szabályozható,
maximum 11 bar

szabályozható,
maximum 11 bar

szabályozható,
maximum 11 bar

■ Teljesítmény: 387 l/perc (beszívott) 514 l/perc (beszívott) 653 l/perc (beszívott) 827 l/perc (beszívott)

■ Motor: 400 V/2,2 kW (3 LE) 400 V/3 kW (4 LE) 400 V/ 4 kW (5,5 LE) 400 V/ 5,5 kW (7,5 LE)

■ Fordulatszám: 1100 RPM 1400 RPM 1400 RPM 1400 RPM

■ Méret: 1000 x 420 x 900 mm 1500 x 450 x 1100 mm 1570 x 590 x 1150 mm 2030 x 680 x 1400 mm

■ Súly: 69 kg 128 kg 180 kg 280 kg
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EASY SCAN PLUS
Hibakódolvasó és motorteszter
■ A berendezés egy több funkciós (hibakódkiolvasó, 

motorteszter és oszcilloszkóp) hordozható műszer, amely 
működtethető a saját, vagy az autó akkumulátorán keresztül

■ Alkalmas hibakódok olvasására és törlésere,  működtető 
szerkezetek tesztjére,  élőadatok kiolvasására (motor 
fordulatszám, hőfok, befecskendezés ideje, lambda szonda,  
előgyújtás, stb...), beszabályozásra. Ezen kívül képes a 
motor, ABS, ASR, EPS, légzsák, CAN busz, kulcs kódolás, 
lámpa törlés, stb... kódok lekérdezésére

■ EOBD funkció alkalmas az autógyár által használt 

összes kommunikációs standardra, ellenőrzi a 
környezetszennyezésért felelős részek működését

■ Színes LCD kijelző és a magyar nyelvű program lehetővé 
teszi a gyors és egyszerű mérést

■ Az oszcilloszkóp funkciók széleskörű alkalmazhatóságot 
biztosítanak a hibák feltárásában

■ Mindegyik mérésnél igénybe veheti a „segítő vonalat” 
amely részletes információkat ad a tesztelt egységről

■ Csatlakoztatható a WESZTI gyártmányú számítógépes 
környezetvédelmi műszercsaládhoz

Csatlakozók a hátoldalon

Nyakpántra rögzíthető

Tartozékok

5,7” LCD kijelző

Magyar nyelvű, felhasználóbarát, 
könnyen kezelhető program

Rendkívül nagy 
gépjármű adatbázissal

Ergonómikus kialakitás

Kiemelt nyomógombok 
az egyszerű használatért

Műszaki adatok:
■ Kijelző: színes LCD (QVGA - 320x240 képpont)
■ Processzer: 32 bites / 100Mhz
■ PC csatlakozás: van / közvetlenül a PC-hez
■ Szabványnak való megfelelés: CE, ISO 15031-4
■ Protokoll: ISO 9141-2, KWP2000, SAE J1850, CAN, és 

jármű specifikus protokollok
■ Tartozékok: ütésálló táska a műszernek és a tartozékoknak 

Használat közben

KIEMELT AJÁNLAT
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Diagnosztikai berendezések

AUTOBOSS V-30
Az ázsiai járművek mestere!

JALTEST
Típus független haszonjármű diagnosztikai eszköz

■ Több mint 40 autómárka
■ Élő adatok megjelenítése
■ Teljes alkatrész aktiválás
■ ECU kódolás olvasása, cseréje
■ Illesztési adatok beállítása
■ CAN BUS funkció támogatás
■ Internetes frissítés
■ Hyundai immobilizer
■ Tesztjelentés mentés, mentés funkcióval
■ Új vezérlőegységek programozása
■ NISSAN alapjárat öntanítás
■ Mobil kézi-műszer, PC csatlakozóval
■ Fémházas szerkezet
■ Gyári csatlakozó garnitúra

Felhasználási terület: Tehergépjárművek, kistehergépjárművek, 
buszok, mezőgazdasági gépek, fölmunka gépek.
■ Kiemelkedően erős vezérlő szoftver
■ Magyar nyelvű program
■ Gyári csatlakozó készlet
■ 2 különböző konfigurációban rendelhető:

– Jaltest PC Link: A PC Link eszközön keresztül, 
kábelek nélkül, asztali számítógéphez, vagy laptophoz 
csatlakoztathatóak. Segítségével szoftverrel vezérelt 
diagnosztika futtatható

– Jaltest touch: Érintőképernyős mini-PC egység, mely 
nem csak Jaltest Soft szoftverrel vezérlet diagnosztika 
futtatására alkalmas

■ Jaltest Soft: A diagnosztikai eszközök szoftvere, mely 
használatával a számítógép kommunikálni képes a 
járműbe épített ECU egységgel. A program segítségével 
többek között kiolvashatóak a vezérlő egységben tárolt 
hibakódok, az egyes elemek vezérlése, vagy aktiválása, az 
érzékelők jelzéseinek kiolvasása, az aktuális paraméterek 
és egyéb ECU adatok is hozzáférhetőek lesznek. A szoftver 
megmutatja a diagnosztikai csatlakozók helyét a járműben, 
látható a csatlakozó ábrája és a lábkiosztás is, analóg mérés 
esetére megmutatja a mérési pontok helyét.

■ A Jaltest Info egy technikai adatbázis, mely a kiválasztott 
járműhöz kapcsolódó adatokat mutatja. Többek között 
szervizelési információt, motor adatokat, meghúzási 
nyomatékokat, futómű adatokat, motor és fék adatokat, 
valamint elektromos kapcsolási rajzokat (ABS, EBS, EDC)
tartalmaz.

■ Expert mód: Lehetőség a jármű egyedi beállításainak 
megváltoztatására. Nem véletlenül hívják „Mester” módnak, 
ezért használata egy külön kód megadásával lehetséges.
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MONDOLFO FERRO TITAN PI 240 F  
KÉTOSZLOPOS CSÁPOS EMELŐGÉP

SPACETEST SDC 2326 
KÉTOSZLOPOS CSÁPOS EMELŐGÉP

SPACETEST SDE 5.337W
KÉTOSZLOPOS CSÁPOS EMELŐGÉP

Megoldás a „NAGYOKNAK”!
Hazánkban is egyre népszerűbbek az egyterű szabadidő-autók 
és terepjárók. Nagy alaptömegük mellett szélességük is kihívást 
jelent a hagyományos kétoszlopos emelőkkel rendelkező 
szervizek számára.

Íme itt a megoldás!
Elektro-hidraulikus működtetésű, nagy teherbírású emelő, extra 
hosszú csápkarral.

Robosztus kialakítású, elektro-mechanikus működtetésű, 
kétoszlopos csápos emelő. Talajszintre telepíthető, alapkeret 
nélküli kivitelben. (Láncos alsó áthajtással és automata 
feszítéssel) 
Az emelő mángorolt orsókkal és önkenő rendszerrel van ellátva, 
amely hosszú élettartamot biztosít. 
Minimális alapmagassága miatt ültetett, spoilerezett autókhoz is 
kiválóan alkalmas. 

■ Teherbírás: 2700 kg 
■ Csápkarok: Aszimmetrikus elrendezés
■ 100% olasz gyártmány

Robosztus kialakítású, elektro-mechanikus működtetésű 
kétoszlopos, csápos emelő berendezés. 
Dupla motoros meghajtás, mechanikus szinkronvezérlés. 
A 67 °-ban elhelyezkedő csáptartó szánoknak köszönhetően 
kényelmes ajtónyitás biztosított az emelt gépjárműnél.

■ Teherbírás: 3200 kg 
■ Csápkarok: Aszimmetrikus elrendezés
■ 100% olasz gyártmány

■ Teherbírás: 4000 kg
■ Oszloptávolság: 2800 mm

■ Emelési magasság: 1900 mm
■ Háromtagú első csápkar!

AJÁNDÉK CSÁPKAR 

MAGASÍTÓVAL!
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Emelők

AMI 5,5-4900 
KÉTOSZLOPOS CSÁPOS EMELŐGÉP

SPACETEST SF 6505
HIDRAULIKUS NAGY OLLÓS EMELŐGÉP

PL 270 N 
GUMIS EMELŐGÉP

■ Robosztus kialakítású kétoszlopos emelőgép
■ Kiváló minőségű cseh gyártmány
■ Rendkívül megbízható hidraulikus működtetés
■ Teherbírás: 5 500 kg
■ Oszloptávolság: 3000 mm

Rámpába épített 8 mozgásos hidraulikus holtjáték vizsgálóval.
Teljes futóműállításra előkészített rámpával. Elől forgózsámoly 
kimélyítéssel, hátul rámpába épített hátsó csúszólappal.

■ Rámpahossz: 5100 mm
■ Teherbírás: 5000 kg
■ 100% olasz gyártmány

Kiváló minőségű Spacetest gyártmányú hidraulikus emelők 
széles választéka minden felhasználási területre.

Kiváló minőségű cseh gyártmányú gumis emelőgép. Rendkívül 
stabil kivitel. 

■ Emelési magasság: 520 mm
■ Teherbírás: 2700 kg 
■ Levegő nyomás szükséglet: 6-8 bar 

■ 4 db csápkar és 12 db csápkar magasító alaptartozékként!

AJÁNDÉK CSÁPKAR MAGASÍTÓVAL!
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ISC TRONIC-S FUTURA
Teljesen automata klímatöltő

■ Automata funkciók:
 – Lefejtés
 – Regenerálás
 – Vákuumolás
 – Olaj visszatöltés
 – UV színező anyag befecskendezés saját tartályból
 – Feltöltés
■ Műszaki paraméterek:
 – Két soros LCD, analóg és LED kijelzők
 – Vákuum pumpa: 100 liter
 – Vákuum szint: 0,05 mbar
 – Teljesítmény: 500 g/min
 – Üzemi nyomás: 20 bar
 – Dupla szűrő
 – Cső hossza: 3 méter
 – Tartály kapacitása: 12,5 liter
 – Súly: 82 kg
 – Méret:1220 x 630 x 625 mm

Az ISC több mint 25 éves gyártási tapasztalatának (Bosch gyári beszállító), illetve a kiváló minőségű 
alapanyagoknak köszönhetően a legmagasabb minőség garantált.

Két soros LCD kijelző

Magyar nyelvű 
kezelő program

Automata UV 
befecskendezés

Saját adatbázis

Beépített gra-
fikus nyomtató

Nagy méretű 
fékezhető 
kerekek

KIEMELT AJÁNLAT

EGYÉB KLÍMÁS ESZKÖZÖK
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ISC LOGIC-S FUTURA
Automata klímatöltő

ISC SILVER FUTURA DIAG
Szuperautomata klímatöltő

A készülék képes teljesen automatikus és manuális 
üzemmódban elvégezni a hűtőközeg lefejtését, regenerálását, 
tisztítását, a hűtőrendszer vákuumozását, valamint hűtőközeggel 
történű feltöltését.
Az olaj visszatöltés, illetve az UV kontraszt anyag 
befecskendezése egyszerűen, a gép elején elhelyezett csappal 
történik. A gép elején elhelyezett három tartály (használt olaj, 
friss olaj, UV kontraszt anyag) egyszerűen levehető az újra 
töltés megkönnyítése érdekében.
Minden a berendezés által végzett tevékenység mikroprocesz-
szoros irányítással történik.

■ Automata funkciók:
 – Lefejtés
 – Regenerálás
 – Vákuumolás
 – Feltöltés
■ Manuális lehetőségek:
 – Olaj visszatöltés
 – UV színező anyag befecskendezés saját tartályból
■ Műszaki paraméterek:

– Két soros LCD, analóg és LED kijelzők
– Vákuum pumpa: 100 liter
– Vákuum szint: 0,05 mbar
– Teljesítmény: 300 g/min
– Üzemi nyomás: 20 bar
– Dupla szűrő
– Cső hossza: 3 méter
– Tartály kapacitása: 12,5 liter
– Súly: 80 kg
– Méret:1220 x 630 x 625 mm

A nagyteljesítményű és megbízható berendezés vonzó 
tulajdonságai a kiváló minőségű alkatrészeknek és a sok éves 
gyártási tapasztalatoknak köszönhetőek.
Felhasználóbarát, rendkívül egyszerű használata a különleges 
szoftverprogramnak és integrált adatbankjának köszönhető. 
Képes kielégíteni a legmagasabb szintű igényeket is.
A készülék beépített grafikus nyomtatóval rendelkezik, mely 
a különféle munkafázisok, eredmények, dokumentálását teszi 
lehetővé.
A fejlett elektronikának - 3 mérleges működési elvnek - 
köszönhetően teljes a munkafázisok automatizáltsága.

■ Automata funkciók:
 – Lefejtés
 – Regenerálás
 – Vákuumolás
 – Teljes rendszer diagnózis
 – Olaj visszatöltés
 – UV színező anyag befecskendezés saját tartályból
 – Feltöltés
■ Műszaki paraméterek:
 – Négy soros LCD, analóg és LED kijelzők
 – Vákuum pumpa: 100 liter
 – Vákuum szint: 0,05 mbar
 – Teljesítmény: 500 g/min
 – Üzemi nyomás: 20 bar
 – Dupla szűrő
 – Cső hossza: 3 méter
 – Tartály kapacitása: 27,2 liter
 – Súly: 90 kg
 – Méret:1220 x 630 x 625 mm
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■ 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.

TÖRÉSGARANCIÁS, MINŐSÉGI SZERSZÁMOK, KÉSZLETEK
Teljes kéziszerszám kínálatunkkal várjuk mindazon partnereink megkeresését, 
akik bővítésük miatt komplett szettek beszerzését tervezik, valamint akik meglévő 
eszközeiket kívánják frissíteni, bővíteni.

GLOBALJIG SYSTEM
Mobil kialakítású húzatópad
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Egyéb eszközök, berendezések

TELJESÍTMÉNYMÉRŐK MINDEN FELHASZNÁLÁSI TERÜLETRE

Speciális hajtási rendszerű gépkocsikhoz 

Személygépjármű teljesítménymérők akár 300 km/h feletti 
vizsgálati sebességig! ESS rendszerrel melynek segítségével 
vizsgálható a BMW xDrive és az új Porschék speciális hajtásai 
is.

Világújdonság! 

Teljesítménymérő közvetlenül a kerékagyra. Kiemelkedő 
pontosság és maximális mobilitás.

Tehergépjármű teljesítménymérő próbapadok

Maximum teljesítmény/tengely:   600 kW (2x), Maximum 
sebesség: 200 km/h

Világújdonság! 

Egy görgő/kerék az új ipari standard szerinti teljesítménymérés

Teljesítménymérők traktorokhoz.



KÖZPONTI IRODÁNK

Címünk: 1115 Budapest, Kelenföldi u. 2.

GPS: 47.47183;19.02546
Tel/Fax: 06(1) 208-50-36, 204-55-83
E-mail:  weszti@weszti.hu
Web: www.weszti.hu

TERÜLETI KÉPVISELŐINK

Központi értékesítés
(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 

Beregszászi-Nagy Károly 
(Budapest és Pest megye)

06 (30) 506-3827

Központi értékesítés
(Észak-Nyugat Magyarország)

06 (30) 699-5819

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

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

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

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

KERESKEDELMI VEZETŐ
Vesztergom Balázs
06 (30) 283-8159 

BELKERESKEDELMI VEZETŐ
Szabó Zsolt

06 (30) 426-8705

DIAGNOSZTIKAI SZAKKERESKEDŐ
Tóth Miklós

06 (30) 426-6341 
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