
profesjonalna wyważarka 3D 10-26”

automat
Panel Lcd
dwa hamulce

W pełni automatyczna wyważarka do kół samochodów osobowych, dostawczych 
i motocykli (opcjonalny adapter) o masie do 70 kg i średnicy do 1120 mm.

cEcHy WyRóżNiającE
• Elektroniczne przymiary do wprowadzania wszystkich wymiarów koła • Super 
precyzyjny uchwyt koła HAWEKA • Podwójny hamulec: automatyczny oraz nożny 
• Funkcja ukrycia ciężarka SPLIT • Program optymalizacji ustawienia opony względem 
obręczy • Autokalibracja i samodiagnoza







profesjonalna wyważarka 3D 10-26”

automat
Monitor kolorowy Lcd
dwa hamulce

W pełni automatyczna wyważarka do kół samochodów osobowych, dostawczych 
i motocykli (opcjonalny adapter) o masie do 70 kg i średnicy do 1120 mm.

cEcHy WyRóżNiającE
• Elektroniczne przymiary do wprowadzania wszystkich wymiarów koła • Super 
precyzyjny uchwyt koła HAWEKA • Podwójny hamulec: automatyczny oraz nożny 
• Funkcja ukrycia ciężarka SPLIT • Program optymalizacji ustawienia opony względem 
obręczy • Autokalibracja i samodiagnoza • Pamięć operatorów







gALAXY 1277

gALAXY 1640

WyPosażenie 
oPcjonaLne

PRoBike ModUL eco
Zestaw do kół motocyklowych
Zawiera: uchwyt z wałkiem 14 mm, 
2 stożki centrujące, nakrętkę, klucz

ZestaW do saMocHodóW 
dostaWcZycH
Zawiera: stożek dwustronny 120-174 mm 
+ podkładkę dystansową ALU

Uni LUg standaRd
Uchwyt do obręczy bez otworu 
centralnego. Zawiera: 3 pierścienie 
centrujące 58, 60, 65 mm oraz 5 śrub

Cena: 8,12 zł + VAT *)

Cena: 11,50 zł + VAT *)

*)  cena średnia za dzień 3-letniego leasingu

Dane techniczne
Szerokość obręczy koła 2-20”

Czas cyklu 5-10 sek.

2 programy statyczne

2 programy dynamiczne

5 procedur ALU

WyPosażenie oPcjonaLne
VL g40 Stożek wyważarki 

VL 120-174 mm 
+ dysk do samochodów 
dostawczych

Probike SV Eco Uchwyt do kół motocykli
UniLug Uchwyt uniwersalny 

do obręczy 
z 3-4-5 otworami

Dane techniczne
Szerokość obręczy koła 2-20”

Czas cyklu 5-10 sek.

2 programy statyczne

2 programy dynamiczne

5 procedur ALU

WyPosażenie oPcjonaLne
VL g40 Stożek wyważarki 

VL 120-174 mm 
+ dysk do samochodów 
dostawczych

Probike SV Eco Uchwyt do kół motocykli
UniLug Uchwyt uniwersalny 

do obręczy 
z 3-4-5 otworami

*) cena średnia za dzień 3-letniego leasingu
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