
 ПРОМОЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКТ ВАРИАНТ 4 
 
    
мод. А 224 А, 380 v  
автоматична гумодемонтажна машина за леки и  
лекотоварни автомобили с пневматично задвижване  
на вертикалната колона от 10″ до 24″,пневматично 
вдигане на рамото, макс. диаметър 1100 мм., шир. 360 мм., 
PVC предпазители комплект с PVC влагоуловител и 
омаслител 
 
              
       
мод. ЕМ 9780 С PLUS  
 

• Баланс машина с автоматично безконтактно измерване на размерите на 
колелото и автоматично преизчисляване на тежеста според позицията 
при програми за алуминиеви джанти 

• Touchscreen 22” LCD монитор 

• Прецизно позициониране на тежести на 4 часа 
посредством лазерна точка  

• Интегрирана LED светлина с висок интензитет 
осветяваща вътрешната страна на джантата 

• Автоматично затягане на колелото към машината 
чрез педал.. 

• Автоматично спиране в края на измерването 

• WM: Софтуер (weight management), който включва 
набор от програми 
включително „Less Weight” програма за 
намаляване на използваните тежести. „Weight 
Management” /патентована/ 

• Предпазен капак, който намалява работната площ на баланс машината и 
позволява тя да бъде позиционирана плътно до стената на помещението  

• Автоматично измерване на радиалният  и аксиалният ексцентрицитет  
на колелото 

• Програми “Quick optimise” (бърза оптимизация), “Hidden weight” (скрита 
тежест) и “Split weight” (разделена тежест) за мотоциклетни колела. 

• Ниска скорост на въртене, 75-85-98 об./мин. 

• Максимално тегло на колелото 75 кг.  

• Захранване 230V/50-60 Hz/1ph 

• Работен обхват на джанти до 32” 
 
 
ЦЕНА  ЗА КОМПЛЕКТА без ДДС:    21 700 лева 
 
 
 
 
 



ОПЦИИ: 
 

• ЗА ГУМОДЕМОНТАЖНА МАШИНА: 
 

• Взривно пълненене на гумата с въздух Т.I.:………..1 080 лева без ДДС 
/изпълнява се при производство/ 

• Двускоростна маса:………………………………………. 400 лева без ДДС 
/изпълнява се при производство/ 

• Устройство за нископрофилни гуми SP 2000:……….2 970 лева без ДДС 
 
 
          

• ЗА БАЛАНС МАШИНА: 
 

- WINUT - безжична заключваща система, без педал:..1 390 лева без ДДС 
 

- SONAR RUNOUT KIT- Прецизно измерване на радиално и аксиално 
отклонение на колелото за разрешаване на  пробреми  с  вибрации на 
криви гуми: …………………………………………………..1 370 лева без ДДС 

 
- Принтер + конзола:………………………………………….390 лева без ДДС 

 
- DISPENSER KIT барабан за лепящи тежести:…………..240 лева без ДДС 

                                                                                             
- Ролка лепящи тежести 5 г.х 1200 - 6 кг.:…………………70 лева без ДДС                                                                                                      


