
 
 

 ИТАЛИЯ 
 

61 години лидер на световния пазар 
 
 
 
 
 
 

БАЛАНС  МАШИНИ ЗА ЛЕКИ И ЛЕКОТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ 
 
 
 
 мод. ЕМ 9250 PREMIUM 

цифрова баланс машина за леки и лекотоварни  
автомобили, микропроцесор 16 bit, макс.  
диаметър на колелото 1117 мм. /44’/ 
натоварване на оста до 75 кг., без предпазен капак, 
ниска скорост на завъртане – 90-130 об/мин., 
автоматично 
вкарване на диаметър и дистанция на колелото 
мощност 100 W,Три начина за позициониране на 
тежести; с датчик,  
с лазерен индикатор на 6 часа или ръчно на 12 часа, 
к-т с конуси и клещи автоматична челюстна 
спирачка,  
система RPA „автоматично търсене на позиция”  
 
 
 
 
ОПЦИИ: 
 
- Предпазен капак  
- Лед светлина и лазерна точка 
- AWD –външен сонарен датчик 

 
 
 
 
 
 

 

 



 мод. ЕМ 9280 Compact Line 
мониторна баланс машина за леки и лекотоварни  
автомобили, LCD монитор, без предпазен капак,  
автоматичен вътрешен датчик за вкарване на  
диаметър и дистанция на колелото 
Автоматична спирачка, Автоматичен избор на 
програма 
система RPA „автоматично търсене на позиция” .  
Три начина за позициониране на тежести; с датчик,  
с лазерен индикатор на 6 часа или ръчно на 12 часа 
Програми “Quick optimise” (бърза оптимизация),  
“Hidden weight” (скрита тежест) и “Split weight” 
(разделена тежест) , 
мощност 122 Wниска скорост на завъртане 90÷130 
об/мин 
диаметър на колелото 1117 мм. /44”/,  
макс. ширина на колелото 600 мм., Работен обхват на 
джанти до 28”. 
капацитет на вала 75 кг. 
  
ОПЦИИ: 
- Предпазен капак  
- Лед светлина и лазерна точка 
- AWD –външен сонарен датчик 
 
 
 мод. ЕМ 9350 X Line 
• Електронна баланс машина с 

микропроцесор и дисплей на течни 
кристали. 

• Работен обхват на джанти до 28” 
• автоматичен вътрешен датчик   
• Автоматичен избор на програма 
• Автоматично спиране в края на 

измерването.  
• Три начина за позициониране на тежести; с 

датчик, с лазерен индикатор на 6 часа или 
ръчно на 12 часа. 

• Предпазен капак. 
• Лед светлина и лазерен маркер 
• Ръчно  затягане на колелото към машината 
• Високо интензивна осветеност на LCD 

дисплея с “Backlit” (Подсветка), дисплея е 
обединен с клавиатура за интуитивни 
операции. 

• Ниска скорост на въртене, 90-130 об./мин. 
• Програми “Quick optimise” (бърза оптимизация), “Hidden weight” (скрита 

тежест) и “Split weight” (разделена тежест) за мотоциклетни колела. 
• Наковалня 

 

 



 
ОПЦИИ: 
 
- AWD –външен сонарен датчик 
- ELS –автоматична заключваща система  

 
 
 мод. ЕМ 9380 X Line 
• Електронна баланс машина с LCD монитор .  
• Работен обхват на джанти до 28” 
• автоматичен вътрешен датчик   
• Автоматичен избор на програма 
• Автоматично спиране в края на измерването.  
• Три начина за позициониране на тежести; с 

датчик, с лазерен индикатор на 6 часа или 
ръчно на 12 часа. 

• Предпазен капак. 
• Лед светлина и лазерен маркер 
• Ръчно  затягане на колелото към машината 
• Високо интензивна осветеност на LCD 

дисплея с “Backlit” (Подсветка),  
дисплея е обединен с клавиатура за 
интуитивни операции. 

• Ниска скорост на въртене, 90-130 об./мин. 
• Програми “Quick optimise” (бърза 

оптимизация), “Hidden weight” (скрита тежест)  
и “Split weight” (разделена тежест) за 
мотоциклетни колела. 

• Наковалня. 
 
 
ОПЦИИ: 
 
- AWD –външен сонарен датчик 
- ELS –автоматична заключваща система  
 
 
 
 мод. ЕМ 9550 

• Електронна баланс машина с микропроцесор и  
LCD дисплей с вградена клавиатура за 
интуитивни операции 

• Автоматично вкарване на диаметър и 
дистанция на колелото с FSP система за 
автоматично избиране на най-добрата програма 
за балансиране  

• AWC автоматично изчисление на ширината, дори 
когато AWD сензора 

 

 



не присъства. Машината изчислява ширината като намалява времето за 
работа 

• Лед светлина и лазерен индикатор 
• Ръчно затягане на колелото към машината 
• Три начина за позициониране на тежести; с датчик, с лазерен индикатор на 

6 часа или ръчно на 12 часа. 
• Автоматично спиране в края на измерването 
• система RPA „автоматично търсене на позиция” . 
• Предпазен капак. 
• Ниска скорост на въртене, 75-85-98 об./мин. 
• Програми “Quick optimise” (бърза оптимизация), “Hidden weight” (скрита 

тежест) и “Split weight” (разделена тежест) за мотоциклетни колела. 
• Максимално тегло на колелото 75 кг.  
• Работен обхват на джанти до 28” 

 
ОПЦИИ: 
 
- AWD –външен сонарен датчик 
- ELS –автоматична заключваща система  

 
 
 мод. ЕМ 9580 

• Електронна баланс машина с микропроцесор и  
LCD монитор  

• Вграден джойстик за избор на програми 
• Автоматично вкарване на диаметър и 

дистанция на колелото с FSP система за 
автоматично избиране на най-добрата програма 
за балансиране  

• AWD –сонарен външен датчик за измерване на 
ширината на колелото 

• AWC автоматично изчисление на ширината, 
дори когато AWD сензора 
не присъства. Машината изчислява ширината 
като намалява времето за работа 

• Лед светлина и лазерен индикатор 
• Ръчно затягане на колелото към машината 
• Три начина за позициониране на тежести; с 

датчик, с лазерен индикатор на 6 часа или ръчно 
на 12 часа. 

• Автоматично спиране в края на измерването 
• система RPA „автоматично търсене на позиция” . 
• Предпазен капак. 
• Ниска скорост на въртене, 75-85-98 об./мин. 
• Програми “Quick optimise” (бърза оптимизация), “Hidden weight” (скрита 

тежест) и “Split weight” (разделена тежест) за мотоциклетни колела. 
• Максимално тегло на колелото 75 кг.  
• Работен обхват на джанти до 28” 
•  

 



ОПЦИИ: 
 
- Управление чрез TOUCHSCREEN 
- ELS –автоматична заключваща система  
- ELS +WINUT-безжична заключваща система, без педал 
- DISPENSER KIT 
барабан за лепящи тежести                                                                                             
- Ролка лепящи тежести 5 г.х 1200 -6 кг. 
 
 
 мод. ЕМ 9780 С PLUS Touchless Line 

• 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” 
•  

 
ОПЦИИ: 
 
- WINUT-безжична заключваща система, без педал 
- SONAR RUNOUT KIT-Прецизно измерване на радиално и аксиално 

отклонение на колелото за разрешаване на  пробреми  с  вибрации на криви 
гуми 

- Принтер + конзола 

 



- DISPENSER KIT 
барабан за лепящи тежести 
- Ролка лепящи тежести 5 г.х 1200 -6 кг. 
 
 
 мод. ЕМ 9980 С  

• Баланс машина с автоматично безконтактно 
измерване на размерите на колелото чред два 
лазера  

•  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.. 
• Заден капак с допълнителен държач за втулки 
• 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. 

• Максимално тегло на колелото 75 кг. 
•  Ниска скорост на въртене, 75-85-98 об./мин. 
• Захранване 230V/50-60 Hz/1ph 
• Работен обхват на джанти до 32” 

 
ОПЦИИ: 
 
- WINUT-безжична заключваща система, без педал 
- Принтер + конзола  
- DISPENSER KIT 
барабан за лепящи тежести                                                                                             
- Ролка лепящи тежести 5 г.х 1200 -6 кг. 
 
 
 
 
 

 


