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Zestaw maszyn wulkanizacyjnych
NORMET BLACK 00
Numer katalogowy: BLZ00
Stan: Chwilowy brak produktu

Cena: 5 999,00 zł

OPIS PRODUKTU:

Zestaw maszyn wukanizacyjnych NORMET BLACK

aby ich obłsuga była jak najprostsza i intuicyjna , a dzięki zastosowaniu wysokiej jakości podzespołów
W skład zestawu wchodzą
Wyważarka NORMET BLACK NW-200

wyważania kół motocyklowych
DANE TECHNICZNE :
Moc silnika: 180W
Prędkość obrotów: 200r/min
Czas cyklu: 8s
Poziom hałasu: 70dB

Funkcje:
Program do wyważania kół stalowych
Urządzenie posiada 6 trybów wyważania dynamicznego oraz 1 tryb wyważania statycznego do motocykli
Tryb DYN, ciężarki nabijane po obu stronach obręczy w pozycjach niedoważenia ,
Tryb ALU1, ciężarki przyklejane po obu stronach obręczy, w miejscach niedoważenia .
Tryb ALU2, ciężarki naklejane od wew i zew strony w pozycjach niedoważenia.
Tryb ALU3 , ciżężarki umi eszczane w miejscach niedoważeni, po wewnetrznej stronie nabijane na obręczy,
Tryb ALU4, ciężarki umieszczane w miejscach niedoważenia jak pokazano na rysunku,
ale pomiędzy szprychami. Funkcja ukrywania ciężarka
Tryb ALU5, ciężarki umieszczane w miejscach niedoważenia , po stronie wewnętrznej naklejane,

Tryb statyczny. do kół motocyklowych

Elastyczny wskaźnik
Inteligentna autokalibracja
 Autodiagnoza usterek i funkcja ochrony
Montażownica do kół NORMET BLACK NT110
Wyposażona w silny zbijak i pistolet do pompowania opon , oraz system sterowania stołem po obu stronach.
DANE TECHNICZNE :
Średnica koła: 41'' Szerokość koła: 14'' Zakres felg zewnętrznie: 10"-17"
Zasilanie elektryczne: 230V Moc silnika: 0,75Kw Maksymalny moment obrotowy stołu: 1078Nm Ciśnienie : 8 bar Poziom
hałasu: < 70 dB Maksymalny zbijaka : 2500 kg Waga 200kg Wys. x. Głęb. x Szer.: 1740 mm x 940mm x 765 mm
Wyposażenie:
Pistolet do pompowania kół. Regulator ciśnienia z filtrem powietrza, odwadniaczem i naolejaczem. Łyżka monterska. Nakładka
ochronna na zbijak. Pojemnik na pastę Dosatkowe nakładki ochronne na stopkę
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