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БАЛАНС МАШИНИ ЗА ТОВАРНИ  АВТОМОБИЛИ И АВТОБУСИ 
 
 
 
 
 
Цифрова баланс машина за товарни автомобили мод. ЕТ 66 МА+ WL 140 
/без капак/ 
 
микропроцесор 16 bit., ръчно завъртане, цифров дигитален 
дисплей, седем програми за ALU джанти , програма  
разделяне на тежест, оптимизация, автоматично  
вкарване на диаметър и дистанция на колелото 
за леки и товарни автомобили, максимален 
диаметър 
на колелото 28″, тегло на колелото до 150 кг., 
интегриран 
пневматичен подемник за центровка на колелото 
към вала  
на машината,  
 
 
Цифрова баланс машина за товарни 
автомобили,мод. ЕТ 66 МО + WL 140 /без 
капак/ 
 
микропроцесор 16 bit., завъртане с ел. двигател, 
цифров  
дигитален дисплей, седем програми за ALU 
джанти ,  
програма разделяне на тежест, оптимизация, за 
леки  
и товарни автомобили, автоматично вкарване на  
диаметър и дистанция на колелото максимален  
диаметър на колелото 28″, тегло на колелото до 150 кг.,  
интегриран пневматичен подемник за центровка на  
колелото към вала на машината,  
 
 

 



Цифрова баланс машина за товарни автомобили, 
мод. ЕТ 77 + WL 150  /без капак/  
 
микропроцесор 16 bit, макс. диаметър 22″,  
натоварване на оста до 200 кг.,без предпазен 
капак, 
 ниска скорост на завъртане 98 об/мин.,  
датчик за автоматично вкарване на диаметъра 
на колелото,  
седем програмиза ALU джанти, програма за 
фино балансиране,  
скрита тежест, оптимизация и разделяне на 
тежест, 
автоматично вкарване на диаметър и дистанция 
на колелото, интегриран пневматичен подемник 
за центровка на колелото към вала 
намашината,     
 
 
 
 
ОПЦИИ: 
 
- капак за баланс машина мод. ЕТ 77  
 
 
- ARU 
К-т центриращи конуси за леки автомобили 
 
 
- GTR 
Бързо затягаща ръкохватка 
 
 
 
Mониторна  баланс машина за товарни автомобили мод. ЕТ 88 + WL 150  
 
микропроцесор 16 bit, макс. диаметър 22″,  
натоварване на оста до 200 кг.,без предпазен капак, 
ниска скорост на завъртане 98 об/мин.,  
датчик за автоматично вкарване на диаметъра на 
колелото,  
седем програмиза ALU джанти, програма за фино 
балансиране,  
скрита тежест, оптимизация и разделяне на тежест, 
автоматично вкарване на диаметър и дистанция на  
колелото, интегриран пневматичен подемник за 
центровка на  
колелото към вала на машината 
 

 

 



 
ОПЦИИ:  
 
- капак за баланс машина мод. ЕТ 88 
 
- ARU 
К-т центриращи конуси за леки автомобили 
 
- GTR 
Бързо затягаща ръкохватка 
 
  


