


Firma WERTHER Polska zajmuje się wyposażaniem serwisów samochodowych w urządzenia i instru-

menty diagnostyczne. Świadczy również usługi z zakresu instalacji, konserwacji, napraw, dozoru tech-

nicznego, szkoleń, projektowania urządzeń technicznych i systemów informatycznych.

Od lipca 2018 roku Werther Polska jest częścią Grupy: WERTHER – BEISSBARTH – SICAM

WERTHER International specjalizuje się w wytwarzaniu podnośników samochodowych i kolejowych, 

stacji obsługowych do klimatyzacji, pras hydraulicznych, żurawi oraz dźwigników. Oddzielną grupę wy-

robów stanowią specjalistyczne sprężarki: bezolejowe, laboratoryjne i stomatologiczne. Posiada auto-

ryzowaną sieć dystrybucyjną w Europie, Ameryce Północnej, Azji, Afryce i Australii

Beissbarth zaopatruje w instrumenty pomiarowe warsztaty motoryzacyjne i producentów na całym 

świecie. Specjalizuje się w technologiach pomiaru geometrii kół oraz linii diagnostycznych.

Sicam to uznany producent najwyższej klasy urządzeń do serwisu ogumienia. Strategią Grupy jest przy-

spieszenie rozwoju i ugruntowanie pozycji liderów. Połączone wysiłki dotyczyć będa wspomagania i za-

bezpieczenia technicznego rynku pojazdów autonomicznych i elektromobilności

Firma WERTHER Polska powstała w roku 2000. Siedziba firmy mieści się w Brzozie koło Bydgoszczy. 

Działalność wspomagana jest przez punkty serwisowo-konsultacyjne w Białymstoku, Katowicach, Kra-

kowie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu. 

Od 2001 roku prowadzimy, tradycyjnie wiosną, trójstopniowe szkolenia z zakresu obsługi i napraw 

klimatyzacji samochodowej. Wydajemy zaświadczenia upoważniające do prac z czynnikami chłodni-

czymi.

Od 2006 roku montujemy urządzenia do geometrii kół, obecnie udział krajowych składników przekra-

cza 60% wartości tych urządzeń. 

Od 2009 roku, na bazie kolumn mobilnych WERTHERA, wykonujemy spawalniki obrotowe dla produ-

centów w kolejnictwie i motoryzacji. 

Od początku szczególną uwagę poświęciliśmy kwalifikacjom i jakości pracy serwisu. Dzięki fachowo 

instalowanym urządzeniom i przeszkolonym użytkownikom urządzenia generalnie pracują długo i bez-

problemowo. Oferujemy wydłużone gwarancje do 60 miesięcy i więcej. 

Obecnie korzystamy z najlepszych doświadczeń Europejskich producentów urządzeń warsztatowych.

Zapraszamy do współpracy
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Od lipca 2018 w jednej grupie STARGATE

Miło nam poinformować, że w dniu 19-07-2018 Stargate Capital GmbH wraz ze swoją 
spółką zależną Werther International S.p.A. z siedzibą w Reggio Emilia, Włochy za-
warł umowę z Robert Bosch na zakup przedsiębiorstw Beissbarth GmbH, Monachium 
Niemcy i Sicam Srl., Corregio Włochy.

Połączenie Europejskich producentów otwiera nowe możliwości rozwoju w branży 
urządzeń dla warsztatów samochodowych

Stargate
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WYRÓŻNIENIA I CERTYFIKATY

Z15/089/15
Munster 9000 3D
urządzenie do geometrii 3D

Z15/031/16
Munster 8008S
urządzenie do kontroli zawieszeń

Z15/030/16
Munster 8008
linia diagnostyczna

Z15/032/16
Munster 8008B
urządzenie do kontroli hamulców

Złoty Medal Targów
Techniki Motoryzacyjnej 2016
dla MUNSTER 9000 3D
urządzenia do geometrii kół

Złoty Medal Targów
Technologii i Wyposażenia
dla Edukacji EDUTEC2019
dla MUNSTER 8008 VR
symulatora linii diagnostycznej
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podnośnik jednokolumnowy 2500 kg

WERTHER MM25

OPIS TECHNICZNY:
– Wyposażony w urządzenia zabezpieczające:

mechaniczne, hydrauliczne, elektromechaniczne 
– Dostosowany do uniesienia samochodu 

dowolnej marki 
– Dostosowany do pracy na wolnym powietrzu 
– Przeznaczony dla warsztatów mechaniki 

pojazdowej, blacharstwa, serwisów ogumienia, 
stacji benzynowych, serwisów 
elektromechaniki pojazdowej 

– Łatwy dostęp do elementów nadwozia, 
podwozia i zespołów mechanicznych samochodu 

– Dostosowany dla celów myjni samochodowej 
– Zdolny do podnoszenia samochodów 

z ram blacharskich 
– Umożliwia transport pojazdów 

na terenie serwisu samochodowego

DANE TECHNICZNE
Nośność 2500 kg

Wysokość podnoszenia 1980 mm

Wysokość po opuszczeniu 120 mm

Czas podnoszenia 55 s

Czas opuszczania 30 s

Temperatura pracy -10ºC ÷ +50ºC

Zasilanie 400 V/0,75 kW

2500 kg

PLATFORMA NOŚNA 
wyposażona jest 
w podpory o regulowanej 
wysokości, umocowane

teleskopowo + przegubowo + obrotowo

 Podnośnik mobilny
 Elektrohydrauliczny
 Sztywna i mocna konstrukcja

WERTHER4



Nakrętki nośne wykonane z tworzywa na bazie teflonu. Bezpieczeństwo gwarantuje 
dodatkowa nakrętka. Typowa trwałość nakrętek przekracza 10 lat

Kubeczki umieszczone w wózkach napenione są olejem smarnym, 
który rozprowadzany jest po śrubie nośnej przez filcowe knoty.

www.wertherint.com CERTIFIED 15The company reserves the right to introduce improvements in design or specification without prior notice

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia min./maks. 90 mm/2000 mm

Odległość między kolumnami 2460 mm

Szerokość całkowita 3160 mm

Czas podnoszenia/opuszczania 55 s

Zasilanie 400 V/4,0 kW

• Napęd elektromechaniczny • Walcowane na zimno 
śruby nośne • Silnik elektryczny o przedłużonej 
trwałości z zabezpieczeniem termicznym 
• Przeniesienie napędu: łańcuchem • Nakrętki 
nośne z kontrolą zużycia • Sterowanie napięciem 
bezpiecznym 24 V • Automatyczna blokada ramion

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

B1140 przedłużenie podstawek 20 mm
L953 przedłużenie podstawek 100 mm
L954 przedłużenie podstawek 170 mm
Podstawki standardowe mają wysokość 60 mm

WERTHER 255

 Usztywniająca rama fundamentowa
 Kubeczki z olejem smarującym
 Podwójne nakrętki nośne wykonane 

z nylatronu NSM

podnośnik dwukolumnowy 2500 (3000) kg

WERTHER 255 | WERTHER 301
2500 kg
3000 kg
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podnośnik dwukolumnowy 3000 kg

WERTHER 300S

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia 1940 mm

Wysokość po opuszczeniu 95 mm

Szerokość całkowita 3450-3750 mm

Czas podnoszenia/opuszczania 55 s

Zasilanie 400 V/2×2,6 kW

Kubeczki umieszczone w wózkach napenione są olejem smarnym, 
który rozprowadzany jest po śrubie nośnej przez filcowe knoty.
Wysoka kultura pracy – konstrukcja udoskonalana przez 30 lat

Nakrętki nośne wykonane z tworzywa na bazie Nylatronu. Ich trwałość w praktyce 
przekracza okres 10 lat pracy. Bezpieczeństwo gwarantuje dodatkowa nakrętka.

• Zasada działania: napęd śrubowy • Supergładkie – walcowane na zimno 
śruby nośne • Dwa silniki napędowe o przedłużonej trwałości 
z zabezpieczeniem termicznym • Elektroniczna synchronizacja wózków

 Bardzo cichy
 Kubeczki z olejem smarującym
 Podwójne nakrętki nośne wykonane z nylatronu NSM
 Bardzo szeroki rozstaw kolumn – prześwit regulowany 

w zakresie 2,6÷2,94 m

3000 kg

OPCJA: Podstawki 
pod łapy

 L953 – 100 mm
 L954 – 170 mm
 L955 – 250 mm

OPCJA:	Click System
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DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia 1940 mm

Wysokość po opuszczeniu 103 mm

Szerokość całkowita 3630-3930 mm

Czas podnoszenia/opuszczania 55 s

Zasilanie 400 V/2×2,6 kW

Kubeczki umieszczone w wózkach napenione są olejem smarnym, 
który rozprowadzany jest po śrubie nośnej przez filcowe knoty.

podnośnik dwukolumnowy 4000 kg

WERTHER 254S4

4000 kg

 BEZ PODSTAWY
 SAMOSMAROWANIE
 PODWÓJNE NAKRĘTKI NOŚNE
 SYMETRYCZNE DŁUGIE RAMIONA

OPCJA: Podstawki 
pod łapy

 L953 – 100 mm
 L954 – 170 mm
 L955 – 250 mm

OPCJA:	Click System

• Zasada działania: napęd śrubowy • Podwójne nakrętki z kontrolą 
zużycia • Dwa silniki napędowe • Elektroniczna synchronizacja pracy 
• Zabezpieczenie przed nierówną pracą wózków • Sterowanie napięciem 
bezpiecznym 24 V • Elektoroniczny układ nadzoru pracy podnośnika 
• Automatyczna blokada ramion

Podwójne nakrętki nośne 
z systemem kontroli zużycia

Kubeczek z olejem
do samoczynnego smarowania 
śruby nośnej
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WERTHER 214b

3200 kgpodnośnik dwukolumnowy 3200 kg

 Podnośnik elektrohydrauliczny
 Dwa siłowniki
 Bardzo szybki
 Automatyczny

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia min./maks. 90 mm/1950 mm

Wysokość całkowita 2800 mm

Rozpiętość ramion przód 620÷1350 mm

Rozpietość ramion tył 620÷1350 mm

Odległość między kolumnami 2792 mm

Szerokość całkowita 3360 mm

Czas podnoszenia/opuszczania 40 s/60 s

Zasilanie 400 V/2,2 kW

Ciężar własny netto 620 kg

– minimalne zapotrzebowanie na konserwację i obsługę
– elektromagnesy odciągające blokady wózków
– automatyczna blokada ramion
– duża prędkość podnoszenia
– łatwe ustawianie podpór, ramiona dostosowane 

do długich samochodów
– podstawki z podwójnym gwintem
– niski hałas w czasie pracy
– automatyczne zabezpieczenie przed przeciążeniem
– automatyczne zatrzymanie w górnym krańcowym położeniu
– automatyczne zabezpieczenie przed odcięciem zasilania
– zabezpieczenie obwodów hydraulicznych przez samoczynne 

zawory blokujące nagły wypływ oleju z siłowników
– sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V
– samoczynny ogranicznik ciśnienia w układzie hydraulicznym

Nowoczesny i profesjonalny podnośnik 
dwukolumnowy o wysokiej kulturze pracy. Funkcje 
podnoszenia i opuszczania są całkowicie zautomatyzowane. 
Rama posadzkowa zapewnia wysoką sztywność oraz umożliwia 
pracę przy minimalnych wymaganiach odnośnie posadzki.

Podnośnik posiada symetryczne trzysegmentowe ramiona 
o długości maks. 1350 mm każde. Podnośnik jest w stanie 
unieść każdy samochód osobowy, SUW oraz krótkie busy. 
Prześwit między kolumnami prawie 2,8 m pozwala na wygodny 
wjazd i zjazd oraz stosunkowo szerokie otwarcie drzwi.

Wysoka jakość wykonania oraz trwałość odpowiada 
całkowicie standardom WERTHER

WERTHER 214b – wymiary

WERTHER8
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WERTHER 210i-32B | 210i-42B | 210i-42SMB

 Elektrohydrauliczny
 Dwa siłowniki
 Specjalna wersja z uproszczonym sterowaniem
 Solidny i sztywny

• WERTHER 210 to asymetryczny podnośnik bez podstawy z usztywniającą 
belką górną • Wyposażony w dwa zespoły podnoszące niewymagające obsługi 
• Zaprojektowany z 4 krótkimi, teleskopowymi, trzystopniowymi ramionami 
ustawionymi równolegle do podłoża • Idealny do niskopodwoziowych samochodów, 
jak i masywnych SUWów • Manualne zwalnianie blokady mechanicznej 
• Synchronizacja wózków – mechaniczna, linowa

DANE TECHNICZNE
Wysokość 4190 mm

Wysokość podnoszenia min./maks. 95 mm /2011 mm

Prześwit między kolumnami 2709 mm

Szerokość całkowita 3364 mm

Czas podnoszenia/opuszczania 37 s

Zasilanie 400 V/2,2 kW

tylko 210i-42SMB

OPCJE 
WYKONANIA
WERTHER 210i/42 
podwyższony 
udźwig 4200 kg

WERTHER 210i/42SM 
podwyższony 
udźwig 4200 kg, 
długie symetryczne 
ramiona do samochodów 
dostawczych i busów

4200 kg
3200 kgpodnośnik dwukolumnowy 3200 (4200) kg

OPCJA: Podstawki 
pod łapy

 L953 – 100 mm
 L954 – 170 mm
 L955 – 250 mm

210i-32B 210i-42B 210i-42SMB
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 Elektrohydrauliczny
 Dwa siłowniki
 Usztywniająca poprzeczka górna

• 2,65 metra przestrzeni pomiędzy kolumnami • bardzo niskie podstawki 95 mm 
• zaprojektowany do asymetrycznego obciążenia • idealna i niezawodna 
synchronizacja wózków • Szczególnie trwały i wytrzymały • Idealny do samochodów 
o niskich spoilerach oraz SUW i małych-średnich dostawczych • nadaje się 
do serwisów, w których występuje nawet kilkanaście cykli uniesień na każdej 
z 3 zmian • wytrzymuje najcięższe warunki pracy i zapylenie

Bezpieczeństwo:
• Samoczynne blokady mechaniczne • Synchronizacja wózków – mechaniczna, 
linowa • Elektromechaniczny system zabezpieczający • Sterowanie napięciem 
bezpiecznym 24 V • Zawór chroniący przed przerwaniem obwodu hydraulicznego 
• Automatyczne blokady mechaniczne • Sygnalizacja akustyczna końcowej 
fazy opuszczania 

WERTHER 232i

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia min./maks. 95 mm /1995 mm

Odległość między kolumnami 2650 mm

Szerokość całkowita 3360 mm

Wysokość podnośnika 3880 mm

Czas podnoszenia/opuszczania 45 s

Zasilanie 400 V/2,2 kW

3200 kgpodnośnik dwukolumnowy 3200 kg

OPCJA:	Click System

OPCJA:	Podstawki pod łapy

L953 – 100 mm
L954 – 170 mm
L955 – 250 mm

WERTHER10



 Elektrohydrauliczny
 Dwa siłowniki

• Szczególnie solidny i sztywny • Przeznaczony do samochodów cięższych i większych, 
w tym VAN, SUW i dostawczych • Górne wzmocnienie zapobiega skręcaniu kolumn 
• Ramiona symetryczne dla prawidłowego podparcia samochodów dostawczych

Bezpieczeństwo:
• Elektromechaniczny system zabezpieczający • Sterowanie napięciem bezpiecznym 
24 V • Zawór chroniący przed przerwaniem obwodu hydraulicznego • Automatyczne 
blokady mechaniczne • Sygnalizacja akustyczna końcowej fazy opuszczania 

OPCJE WYKONANIA

WERTHER 208i standard wysokość 3600 mm 4000 kg

WERTHER 208i.2 wydłużona/2 wysokość 4200 mm 4000 kg

WERTHER 208i.3 wydłużona/3 wysokość 4500 mm 4000 kg

WERTHER 208i.4 wydłużona/4 wysokość 5100 mm 4000 kg

WERTHER 208i

WERTHER INTERNATIONAL 58

www.wertherint.com CERTIFIED 55The company reserves the right to introduce improvements in design or specification without prior notice

podnośnik dwukolumnowy 4000 kg 4000 kg

DANE TECHNICZNE 208i
Wysokość podnoszenia min./maks. 125 mm /2010 mm

Prześwit między kolumnami 2800 mm

Szerokość całkowita 3370 mm

Czas podnoszenia/opuszczania 35 s

Zasilanie 400 V/2,2 kW

208i

OPCJA:	Click System
OPCJA:

Podstawki pod łapy

L953 – 100 mm  L954 – 170 mm  L955 – 250 mm
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208i-5L
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WERTHER 208i-5L

podnośnik dwukolumnowy 5000 kg 5000 kg

 Elektrohydrauliczny
 Dwa siłowniki

• Szczególnie solidny i sztywny • Przeznaczony do samochodów dostawczych 
• Górne wzmocnienie zapobiega skręcaniu kolumn • Podniesie każdy bus 
z ładunkiem • Ramiona symetryczne dla prawidłowego podparcia 
długich samochodów dostawczych

Bezpieczeństwo:
• Elektromechaniczny system zabezpieczający • Sterowanie napięciem 
bezpiecznym 24 V • Zawór chroniący przed przerwaniem obwodu 
hydraulicznego • Automatyczne blokady mechaniczne 
• Sygnalizacja akustyczna końcowej fazy opuszczania 

OPCJE WYKONANIA

WERTHER 208i.5L wzmocniona wysokość 4200 mm 5000 kg

WERTHER 208i.5L4 wzmocniona wysokość 5100 mm 5000 kg

DANE TECHNICZNE 208i5
Wysokość podnoszenia min./maks. 125 mm /2025 mm

Prześwit między kolumnami 3000 mm

Szerokość całkowita 3570 mm

Czas podnoszenia/opuszczania 35 s

Zasilanie 400 V/3,0 kW

Długość ramion 900 mm / 1825 mm

OPCJA:	Click System

OPCJA: 
Podstawki pod łapy

L953 – 100 mm
L954 – 170 mm
L955 – 250 mm
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WERTHER 305S

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia min./maks. 110 mm/1900 mm

Odległość między kolumnami 2330-3070 mm

Szerokość całkowita 3430-4170 mm

Czas podnoszenia/opuszczania 40 s

Zasilanie 400 V/2×4,5 kW

Masa własna 1450 kg

OPCJE WYKONANIA
305BL proste ramiona symetryczne o długości 1825 mmMECHANIZM NOŚNY:

– supergładka, odporna na zużycie 
śruba walcowana na zimno

– nakrętka główna z Nylatronu GSM 
o wysokiej odporności na zużycie

podnośnik dwukolumnowy 5000 kg

 Dwa silniki
 Elektroniczna synchronizacja
 Automatyczne smarowanie śrub nośnych
 Podwójne nakrętki nośne z nulatronu z kontrolą zużycia

• Zasada działania: napęd śrubowy • Supergładkie – walcowane 
na zimno śruby nośne • Dwa silniki napędowe o przedłużonej trwałości 
z zabezpieczeniem termicznym • Synchronizacja zespołów przez 
elektroniczny układ PLC • Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V 
• Automatyczna blokada ramion

5000 kg

305S

305BL

OPCJA: Podstawki 
pod łapy

 L953 – 100 mm
 L954 – 170 mm
 L955 – 250 mm

Modello equipaggiato con 4 speciali bracci extra lunghi a doppio snodo: ideali per il sollevamento dalla 
city car come la Smart ai più grandi veicoli commerciali come lo Sprinter passo lungo

4 special extra long double jointed arms perfect for the lifting of both city cars such as Smart 
and the biggest trucks such as Sprinter long wheel base

4 spezielle extra lange Tragarme mit Doppelgelenke: ideal zum Heben der kleinsten Pkw wie der Smart 
bis zu den grössten Kastenwagen wie der Sprinter mit langem Radstand

Modèle équipé de 4 bras spéciaux 
extra longs à double articulation: 
l'idéal pour le levage de tous 
types de véhicules, de la petite 
voiture comme la Smart jusqu'aux 
fourgons les plus grands comme le 
Sprinter à long empattement

Modelo equipado con 4 brazos 
extra-largos de doble unión: las 
armas ideales para levantar desde 
vehículos tam pequeños come la 
city car Smart hasta vehículos con 
distancia larga entre ejes como el 
Sprinter

305 S

Modello equipaggiato con 4 bracci extra lunghi a tre stadi: ideali per il sollevamento di 
furgoni e furgonati a passo lungo, consentono allo stesso tempo caricabilità ottimale 
anche per le autovetture  •  Tamponi con altezza minima di soli 110 mm, per il caricamento 
a s i m m e t r i c o 
di auto ammiraglie 
in versione blindata

4 special extra long 
three-stage arms 
perfect for the 
lifting of vans and 
long wheel base 
vehicles, whilst 

perfect for standard vehicles  •  Pads with min. height 110 mm only for the lifting 
of armoured cars

Dieses Modell ist ausgerüstet mit 4 langen dreifach teleskopischen Armen, 
deshalb ist es ideal für das Heben von Lieferwagen und Kastenwagen 
mit langem Radstand und gleichermassen von PKW

Modèle équipé de 4 bras extra longs en trois parties: l'idéal pour le 
levage de fourgons et de véhicules à long empattement, mais optimal 
pour les voitures aussi  •  Tampons de hauteur min. de 110 mm seulement pour le 
chargement asymétrique de grosses voitures en version blindée.

Modelo equipado con 4 brazos extra-largos de tres etapas: las armas ideales para levantar 
camiones y chasis largo, al mismo tiempo permitir la carga también de vehículos de 
turismos  •  Tampones con altura maxima de solo 110 mm que permite el levantamiento 
asimetrico de vehículos insignia versión blindados

305 BL

5,0 t305S   305S/BL
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podnośniki czterokolumnowe 3500 kg – 6000 kg

WERTHER 436÷460

 Elektrohydrauliczne
 Samopoziomujące
 Długość pomostów 4080-5720 mm
 Niezawodne i bezpieczne

• Zasada działania: napęd hydrauliczno-linowy 
• Poziom i pozycja pracy ustalana precyzyjnie 
przez system blokad mechanicznych sterowanych 
elektromagnesami • Sterowanie napięciem 
bezpiecznym 24 V • Zawór zabezpieczający przed 
przeciążeniem • Zawór bezpieczeństwa chroniący 
przed utratą ciśnienia w układzie hydraulicznym 
• Elektryczny układ nadzoru pracy podnośnika 

DANE TECHNICZNE Werther-436 Werther-443 Werther-442LP Werther-450/N Werther-450-3D Werther-460

Udźwig 3500 kg 4000 kg 4000 kg 5000 kg 5000 kg 6000 kg

A – długość pomostu 4080 4300 4800 5010 5280 5720

B – prześwit poprzeczny 2460 2820 2970 2970 2970 3180

C – szerokość pomostów 500 540 565 630 460 650

D – rozstaw pomostów 1370-1530 1250-1700 1365-1655 1365-1655 1345 1550-1850

E – szerokość całkowita 2920 3160 3310 3310 3210 3640

F – długość całkowita 5120 5640 6140 6350 6285 7010

G – długość podjazdów 900 1200 1200 1200 1005 1150

H – wysokość unoszenia 170-1750 135-1830 165-1830 170-1830 155-1950 190-2000

I – wysokość całkowita 2230 2230 2230 2230 2720 2450

Masa własna 830 kg 980 kg 1080 kg 1440 kg 980 kg 1340 kg

Czas unoszenia/opuszczania 50-45 sek. 30 sek. 30 sek. 50-45 sek. 35 sek. 55 sek.

Układ automatycznego ryglowania 
zwalniany jest tylko i wyłącznie 
w czasie opuszczania podnośnika. 
Opuszczenie jest dozwolone jedynie 
przy pozytywnym sygnale 
wszystkich zabezpieczających 
czujników

Niezawodny zespół hydrauliczny pozwala na wieloletnią 
pracę w warunkach warsztatowych. Łatwo dostępny 
jest zawór opuszczania, który może być szybko użyty 
w warunkach braku energii elektrycznej

OPCJA:	dźwignik pomocniczy

6000 kg
5000 kg

3500 kg
4000 kg

WERTHER14



WERTHER 430÷460AT

podnośniki diagnostyczne 3500 kg – 5000 kg

 Do pomiaru i regulacji geometrii kół
 Zagłębienia pod obrotnice
 Płyty oscylacyjne
 Samopoziomowanie

• Zasada działania: napęd hydrauliczno-linowy • Zagłębienia 
do instalacji obrotnic w poziomie pomostów • Płyty oscylacyjne 
do odprężania kół tylnych • Poziom i pozycja pracy ustalana 
precyzyjnie przez system blokad mechanicznych sterowanych 
elektromagnesami • Regulowana odległość miedzy pomostami 
• Długie podjazdy • Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V 
• Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem • Zawór 
bezpieczeństwa chroniący przed utratą ciśnienia w układzie 
hydraulicznym • Elektryczny układ nadzoru pracy podnośnika

DANE TECHNICZNE Werther-430 Werther-430BL Werther-450AT Werther-450-3DB Werther-450AT-5 Werther-460AT

Udźwig 3500 kg 4000 kg 4000 kg 5000 kg 5000 kg 6000 kg

A – długość pomostu 4080 4080 4800 5280 5500 5720

B – prześwit poprzeczny 2460 2850 2850 2970 2970 3360

C – szerokość pomostów 560 505 650 460 620 650

D – rozstaw pomostów 1360-1500 1450-1730 1375-1655 1345-1495 1425-1655 1550-1850

E – szerokość całkowita 2920 3310 3310 3210 3310 3640

F – długość całkowita 5120 5420 6140 6285 6840 7010

G – długość podjazdów 900 1200 1200 1005 1200 1150

H – wysokość unoszenia 190-1750 190-1750 190-1750 155-1950 155-1830 190-2000

I – wysokość całkowita 2230 2210 2230 2720 2720 2720

J – płyta rozprężna brak 1060 1650 2140 2630 2090

Masa własna 830 kg 910 kg 1300 kg 980 kg 980 kg 1690 kg

Czas unoszenia/opuszczania 50-45 sek. 50-45 sek. 50-45 sek. 35 sek. 35 sek. 55 sek.

Płyty oscylacyjne do uwalniania naprężeń są blokowane 
w czasie wjazdu i zjazdu samochodu

OPCJA:	dźwignik pomocniczy

5000 kg

3500 kg
4000 kg
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443 ATLT 443 ATLT48 443 ATLT53
WERTHER INTERNATIONAL 24

Sollevatore ausiliario da 3,5 t

podnośnik diagnostyczny 4000 kg 

WERTHER 443 ATLT

 Długość pomostów 
4600 / 4800 / 5300 mm

 Bardzo szybki
 Nożyce podprogowe
 Zagłębienia pod obrotnice 

+ płyty oscylacyjne

• Napęd hydrauliczno-linowy • Poziom i pozycja pracy ustalana 
precyzyjnie przez system blokad mechanicznych sterowanych 
elektromagnesami • Automatycznie zwalniane blokady 
przy opuszczaniu • Regulowana odległość między pomostami 
• Długie podjazdy

Bezpieczeństwo:
• Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V • Zawór zabezpieczający 
przed przeciążeniem • Zawór odcinający przy obniżeniu ciśnienia 
zabudowany w siłowniku hydralicznym • Elektryczny układ nadzoru 
pracy podnośnika

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE: obrotnice

4000 kg

443 ATLT 443 ATLT48 443 ATLT53

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia min./maks. 190 mm/1830 mm

Rozstaw kolumn wzdłużny 4300 mm

Prześwit kolumn poprzeczny 2820 mm

Szerokość platform 540 mm

Czas podnoszenia/opuszczania 30 s

Zasilanie 400 V/3,0 kW

WERTHER16
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443 ATLT 443 ATLT48 443 ATLT53

ZAPEWNIA MAKSYMALNE MOŻLIWE BEZPIECZEŃSTWO
– zapadka mechaniczna ustalająca pozycję pracy
– żaluzja ochronna niedopuszczająca do włożenia 

rąk i narzędzi w nożyce
– automatyczny hamulec chroniący pojazd 

przed przetoczeniem

WERSJE WYKONANIA
M pompa ręczna
P pompa hydropneumatyczna

WERSJA P

WERSJA M

podnośnik pomocniczy 1600 kg – 6000 kg

WERTHER 402, 496, 403, 404

 Napęd hydrauliczny 
 Nożycowy 
 Regulowana szerokość podpór

L1166 zestaw podporowy L1198 zestaw przedłużeń 60 mm
L1277 zestaw przedłużeń 100 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

6000 kg

2000 kg
3000 kg

1600 kg

DANE TECHNICZNE Werther-402 Werther-496 Werther-496/3 Werther-403 Werther-404 Werther-406

Udźwig 1600 kg 2000 kg 3000 kg 3000 kg 4000 kg 6000 kg

Nożyce pojedyncze podwójne podwójne pojedyncze pojedyncze pojedyncze

A – szerokość całkowita 935-1625 935-1625 935-1725 935-1725 935-1625 962-1622

B – rozstaw podpór 810-1500 810-1500 810-1600 810-1600 810-1500 840-1500

C – szerokość wózka 660 660 660 660 760 870

D – wysokość 215-505 245-680 255-690 220-500 260-585 265-585

E – skok 290 435 435 280 325 320

Długość wózka 520 520 520 520 585 660
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podnośnik nożycowy 4000 kg

STRATOS S39

 Przeglądowy lub naprawczy
 Do montażu w zagłębieniu posadzki
 Po złożeniu poziom posadzki
 Hydrauliczny system synchronizacji pomostów

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia 1900 mm

Szerokość platform 570 mm

Rozstaw platform 800 mm

Długość platform 1525-2005 mm

Zasilanie 400 V/2,2 kW

Bezpieczeństwo:
• Podwójny układ hydrauliczny • Dwa siłowniki hydrauliczne 
dla każdego z pomostów • Zawór przeciążeniowy 
• Zawory odcinające przy obniżeniu ciśnienia umieszczone 
w siłownikach • Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V 
• Sygnalizacja końcowej fazy opuszczania

Płaszczyzna posadzki bez żadnych przeszkód po złożeniu.
Maksymalna oszczędność miejsca, gdyż odległość 
pomiędzy podnośnikami może być o 1 metr mniejsza 
niż przy stosowaniu standardowych 
podnośników dwukolumnowych.

WERSJE WYKONANIA
Stratos SRM wersja naposadzkowa niskoprofilowa, 

udźwig 3200 kg, wysokość po złożeniu 110 mm
Stratos SRE wersja naposadzkowa niskoprofilowa, 

udźwig 3500 kg, wysokość po złożeniu 110 mm

4000 kg

WERTHER INTERNATIONAL www.wertherint.com CERTIFIED10 11The company reserves the right to introduce improvements in design or specification without prior notice

STRATOS S39 4,0 t
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• Precyzyjne i powtarzalne zachowanie poziomu pomostów 
dzięki podwójnemu systemowi synchronizacji hydraulicznej 
• Blokady mechaniczne ustalające pozycje pracy 
(wersje AT) • Podnośniki podprogowe o udźwigu 4000 kg 
• Długie płyty rozprężne podparte na rolkach (wersje AT) 
• Ręczne opuszczanie w przypadku braku zasilania 
• Szyny dla dodatkowego dźwignika osi

Bezpieczeństwo:
• Podwójny układ hydrauliczny • Sterowanie napięciem 
bezpiecznym 24 V • Zawór przeciążeniowy • Zawory odcinające 
w siłownikach • Sygnalizacja końcowej fazy opuszczania

EVOLUTION EV40

podnośnik nożycowy 4000 kg

 Wersje diagnostyczne
 Długość pomostów 4800 mm
 Idealne poziomowanie

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia 300-2100 mm

Szerokość platform 700 mm

Rozstaw platform 800 mm

Długość platform 4800 mm

Czas podnoszenia/opuszczania 50 s

Zasilanie elektryczne 400 V/3,0 kW

OPCJE WYKONANIA

N płaskie pomosty
AT diagnostyczny: zagłębienia pod 

obrotnice i płyty rozprężne
LT nożyce podprogowe
PG szarpak hydrauliczny
496 dźwignik osi
L973 instalacja naposadzkowa

OPCJA:	dźwignik pomocniczy

INSTALACJA NAPOSADZKOWA

4000 kg
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EVOLUTION EV50

 Najnowsza konstrukcja 
podnośnika diagnostycznego

 Długość pomostów 5200 mm

• Płyty rozprężne o długości 2210 mm (wersje AT) • Zagłębienia pod obrotnice 
regulowanej wysokości (wersje AT) • Poziomowanie podwójnym hydraulicznym 
systemem nośnym • Precyzyjne blokady mechaniczne (wersje AT) 
• Łatwe opuszczanie w przypadku braku zasilania

Bezpieczeństwo:
• Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V • Zawór przeciążeniowy 
• Zawory odcinające przy spadkach ciśnienia umieszczone w siłownikach 
• Sygnalizacja końcowej fazy opuszczania • Podwójny układ hydrauliczny 

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia 0-2100 mm

Szerokość platform 700 mm

Rozstaw platform 800 mm

Długość platform 5200 mm

Czas podnoszenia/opuszczania 50 s

Ciśnienie powietrza 4-8 bar

Zasilanie elektryczne 400 V/3,0 kW

podnośnik nożycowy 5000 kg

OPCJA:	dźwignik pomocniczy

5000 kg

OPCJE WYKONANIA
N płaskie pomosty
AT diagnostyczny: 

zagłębienia 
pod obrotnice 
i płyty rozprężne

LT nożyce podprogowe
PG szarpak hydrauliczny
496 dźwignik osi
L973 instalacja naposadzkowa
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*)  cena średnia za dzień 3-letniego leasingu

laserowe urządzenie do geometrii kół

KILLER 402UK

 Pomiar laserowy
 Praca w każdych warunkach
 Profesjonalne parametry

DANE TECHNICZNE
Laserowy system pomiaru 4 kół

Precyzyjne komponenty

Poziomowanie lasera

Łatwe mocowanie do koła

Dostosowane do obręczy 12”-23”

Mierzone kąty: zbieżność tylnych i przednich kół, zbieżność całkowita, 
nierównoległość osi, odchylenie osi jazdy od osi geometrycznej

Kąty mierzone przez inclinometr (opcja): pochylenie, wyprzedzenie, kąt zawarty

WYPOSAŻENIE
Głowice pomiarowe – 2 szt.

Ekrany z przymiarem – 2 szt.

Uchwyt koła – 4 szt.

Obrotnice ze stali nierdzewnej – 2 szt.

Blokada hamulca, blokada kierwnicy

Wieszak ścienny

Ładowarka

Inclinometr – opcja

– nowe kompaktowe głowice 
– ułatwiają pracę z większymi 
pojazdami na mniejszych stanowiskach

– nowe usztywnione uchwyty kół
– szybki, bezproblemowy pomiar 

dla niskospojlerowanych samochodów
– możliwość rozbudowy do zestawu 

skomputeryzowanego 
z bezprzewodową transmisja wyników

– solidna sprawdzona technologia 
w nowych kształtach

obrotnice o wysokości 6 mm!! 
Umożliwiają pracę bez specjalizowanego stanowiska

B E Z P Ł A T N A 
Internetowa Baza Danych
na platformie geodata.hartmann-int.eu

DOSTĘPNA dla posiadaczy Killerów

OPCJA:	blokada kierownicy
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MUNSTER 5000 bT

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE:
– nowe kompaktowe głowice – ułatwiają pracę 

z większymi pojazdami na mniejszych podnośnikach
– możliwość pracy na stanowisku z podnośnikiem 

dwukolumnowym
– trzy metody kompensacji odkształcenia obręczy, 

w tym przez przetoczenie
– nowe usztywnione uchwyty kół
– szybki, bezproblemowy pomiar dla niskospojlerowanych 

samochodów
– pomiar różnicy w rozstawie osi kół prawo–lewo
– solidna sprawdzona technologia w nowych kształtach
– funkcja kompensacji błędów stanowiska pomiarowego, 

pamięć 3 stanowisk

DANE TECHNICZNE
Zastosowanie do wszystkich typów pojazdów

Zupełnie bezprzewodowe głowice pomiarowe

Sterowanie pomiarami przy pomocy komputera

Automatyczne porównanie wyników z Bazą Danych

Kompensacja błędów stanowiska pomiarowego

Pomiar kątów poziomych przy pomocy kamer CCD w podczerwieni

Wbudowane akumulatory do głowic pomiarowych

Środowisko pracy: WINDOWS 10

WYPOSAŻENIE STANDARD
Szafka diagnostyczna

4 głowice bezprzewodowe CCD

Ładowarka

Monitor 24”

Drukarka laser

Uchwyty kół 12-22” (12-25”)

Obrotnice

Płyty rozprężne

KRAJ POCHODZENIA: WŁOCHY

 8 czujników CCD
 Komunikacja BlueTooth
 Profesjonalne parametry

urządzenie do geometrii kół z kamerami CCD

KOMPENSACJA BŁĘDÓW 
STANOWISKA POMIAROWEGO.
PAMIĘĆ 3 STANOWISK

WYNIKI WYŚWIETLANE 
Z POLEM TOLERANCJI

AUTOMATYCZNA 
FUNKCJA SPOILER

OPCJA:	uchwyty QUICK

NAJNOWSZY MODEL MUNSTERA
DOSKONAŁA JAKOŚĆ I PARAMETRY

PROFESSOR

WERTHER22 W SYSYTEMACH DIAGNOSTYCZNYCH



GEOMETRIA oprzyrządowanie specjalne

M03
OBROTNICA SPECJALNA 
SKP, stalowa, ocynk, 
wymiary: 37,5 × 37,5 × 5 cm

M03S
OBROTNICA STALOWA
• wymiary: 43,5 × 37,5 × 4(5) cm
• osłona koszyka łożyska
• gumowa wkładka wyrównująca w komplecie

M02
POZIOMICA KIEROWNICY

M09
PŁYTA ROZPRĘŻNA
– wymiary: 80,5 × 50,5 × 5 cm

M05
PODJAZD DO OBROTNICY/ 
PŁYTY ROZPRĘŻNEJ
Posiada powierzchnię płaską 
stosowaną do przetaczania 
samochodu w czasie 
kompensacji, wysokość 4 cm
Podjazd obrotnicy/płyty 
roprężnej może być 
stosowany na stanowiskach 
posadzkowych, 
jak i na podnośnikach 
czterokolumnowych 
i nożycowych

M15
PRZYRZĄD SPECJALNY 
DO MERCEDESA
• pochyłomierz elektroniczny
• uchwyty specjalne
• walizka

M14
WÓZEK DO OSPRZĘTU

E18
MAGNETYCZNY UCHWYT KOŁA
• zaczepy magnetyczne
• samoczynna kompensacja
• samoczynne centrowanie
• łatwy, szybki montaż 

i demontaż

M01
WÓZEK MOTION
• cztery podwójne koła skrętne
• trzy wykręcane podpory
• precyzyjna poziomica

Dostosowany do słupa LIFT
• tworzy mobilne rozwiązanie wielostanowiskowe

Korona
Mercedes A class, C class, S class, E class (Typ W210 i W211),
C class CLA (Type 117), Citan (Type 415, oś tylna)

Adapter kątowy
Mercedes Vaneo (Typ 414, 2001-2005)

Adapter pomiarowy
Mercedes Citan (Typ 415, oś przednia)

Płytka pomiarowa
Mercedes CLK (Typ 208, 1997-2003), 
C class (Typ 202, 1993-2001)

F-TOUCH
Reset czujników
układu kierowniczego
Parametryzacja 
zawieszeń i układu 
jezdnego
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Przyrząd do kontroli i regulacji 
geometrii kół

WERSJA LIFT z podnośnikiem 
nożycowym

WERSJA PIT na stanowisku 
z kanałem przeglądowym

WERSJA PROF na stanowisku 
z podnośnikiem 
czterokolumnowym

Ciągły pomiar wszystkich kątów poziomych 
i pionowych, a ponadto: rozstawu osi, 
rozstawu kół i obwodu kół. 

RAZEM 32 parametry na jednym ekranie

WERSJA MOTION
mobilne rozwiązania wielostanowiskowe

Złoty Medalista 
Targów Techniki Motoryzacyjnej
MTP Poznań 2016

 Precyzyjne przetwarzanie obrazu
 Technologia TRUTH 3D
 Pomiar w 2 minuty

– regulowana wysokość kamer do pracy z podnośnikiem
– zasada pomiaru oparta na przetwarzaniu obrazu 3D 
– wysoka dokładność i powtarzalność wyników 
– czas pomiaru: ok. 2 minuty – założenie tarcz, 

kompensacja przy przetoczeniu i skręty kół
– łatwa obsługa – program został utworzony 

przy stosowaniu reguł ONETOUCH (TM) 
– ciągły pomiar wszystkich kątów poziomych i pionowych, 

a ponadto: rozstawu osi, rozstawu kół i obwodu kół 
– razem 32 parametry geometrii ustawienia kół

DANE TECHNICZNE
Odległość kamery od obrotnicy – 1400-4000 mm (opcjonalnie 2000 mm) 
Maksymalny rozstaw osi mierzonego samochodu – 4700 mm
Programowana oś odniesienia pomiarów – oś geometryczna jazdy lub oś symetrii pojazdu
Funkcja regulacji zbieżności przy skręconych kołach
Funkcja pomiaru krzywej zbieżności (opcja)
Funkcja kompensacji błędów stanowiska pomiarowego
Funkcja regulacji kątów przy zwolnionych kołach
Funkcja kompensacji bicia obręczy kół przy przetoczeniu pojazdu

SPECYFIKACJA DOSTAWY
• uchwyty kół 13-24” • monitor 23” • drukarka laserowa • kolumna 2700 mm 
z wciągarką elektryczną • obrotnice – 2 szt. • blokada hamulca • blokada 
kierownicy • wersja oprogramowania i wyposażenia: profesjonalna

BEZPŁATNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH PRZEZ 10 LAT
PRODUCENT: WERTHER

MUNSTER 9000 3D



GEOMETRIA

TECHNOLOGIA 3D wyeliminowała szereg niedo-
godności urządzeń poprzednich generacji. Brak jest 
elektroniki mocowanej do kół. Nie pojawia się pro-
blem zasłaniania wiązki podczerwieni przez spoile-
ry. Nie występują kłopoty z rozładowanym akumula-
torem. Pomiary są bardzo szybkie.

Są jednakże i wady. Jak się okazuje dość często sta-
nowisko pomiarowe nie spełnia wymagań do zasto-
sowania technologii 3D. Mogą to być następujące 
przyczyny:

– zbyt małe stanowisko i brak wystarczającej 
przestrzeni przed samochodem aby ustawić kamery

– zbyt wąski podnośnik czterokolumnowy, gdzie 
pomiary większych samochodów są problematyczne.

Własności kamer i obiektywów w głównej mierze 
wpływają na te ograniczenia. Są to więc ograniczenia 
optyczne polegające na tym, że tarcze refleksyjne 
wzajemnie zasłaniają się, przeszkodę mogą stanowić 
słupy podnośnika, ale również może wystąpić pro-
blem z głębią ostrości.

Jak wspomniano wcześniej, urządzenia są nieustannie 
doskonalone. W efekcie już prawie każde stanowisko 
do pomiaru geometrii może być unowocześnione. Przy 
czym nie oznacza to konieczności ponoszenia wyso-
kich kosztów na rozwiązania wielokamerowe czy hy-
brydy łączące technologie 3D i CCD. Wystarczą dwie 
standardowe kamery, specjalne miniaturowe marke-
ry oraz specjalne oprogramowanie przetwarzające.

Przykład udoskonaleń stanowią tarcze refleksyj-
ne o  nazwie handlowej Mini Black Diamond MBD. 
Efektem tego opracowania jest możliwość wdrożenia 
technologii 3D na prawie każdym stanowisku.

TARCZE STANDARD
w wypadku szerokiego samochodu
mogą być zasłaniane

TARCZE MDB
rozwiązują problem

WYGODNIEJSZA

Odległość od obrotnic, na których umieszcza się koła przednie, do kamery zmniejsza się na-
wet do 1,50 m (zamiast standardowych 2,5-2,80 m) – czyli kamery znajdują się tuż przed sa-
mochodem. Pomiary można wykonywać nawet na wiekowych czterokolumnowych elektro-
mechanicznych podnośnikach, gdzie prześwit między kolumnami wynosił mniej niż 2,40 m.

Wielokrotnie wśród potencjalnych nabywców nowych technologii pojawiają się obawy zwią-
zane z sytuacjami jakie często mogą występować:

– samochód wjedzie na stanowisko nieco krzywo, kamery nie będą symetrycznie oceniały 
ustawienia tarcz

– gdy posiadamy wersje mobilną – to personel obsługujący ustawi urządzenie raz bliżej, 
raz dalej od samochodu a czasem nieco z boku.

Obawy o dokładność nie są bezzasadne i tutaj ujawnią się różne właściwości różnych produk-
tów. Ale zapewniamy, że dostępne są na naszym rynku nie tylko urządzenia dokładne – ale 
także takie, które potrafią skompensować błędy ustawienia samochodu, nieprecyzyjne usta-
wienia słupa z kamerami oraz błędy stanowiska pomiarowego.

Polecamy Państwu zapoznanie się z produktem Werthera o nazwie MUNSTER 9000 3D, 
który to, jak zapewnia producent, jest dokładny w długim okresie użytkowania, ma niewygó-
rowaną cenę i bardzo dobre referencje.
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GEOMETRIA 3D 4 KAMERY

SYSTEM 3D 2-kamerowy

SYSTEM 3D 4-kamerowy

PROGRAM SERWISOWY
Urządzenia WERTHER bazują na skokowym rozwoju techniki wizyjnej oraz oprogramowania 
i są nieustannie udoskonalane. Pojawiły się nowe możliwości instalacji i zastosowania. 
Interfejs operatora uzyskał atrakcyjną grafikę 3D. Dodano szereg przydatnych funkcji 
w tym tzw „chiński podnośnik” – procedurę niwelacji błędów wykonania podnośnika 
czy też stanowiska pomiarowego. Użytkownik ma zapewnione całkowite bezpieczeństwo 
w zakresie dokładności i niezawodności. Na pracę urządzenia może zostać wystawiona 
8-letnia gwarancja. Aktualizacja bazy danych i programu jest przez 10 lat bezpłatna.

KAMERY 5 MPx
Aktualnie stosowane są szybkie kamery 5 MPx z obiektywami o ogniskowej 9-12-16 mm. 
Oprogramowanie wewnętrzne kamer samoczynnie lokalizuje obszary gdzie znajdują się 
tarcze refleksyjne. Kąt obserwacji kamer do niedawna określał minimalną odległość kamera 
– tarcza przedniego koła w granicach 2,2-2,5 m. Obecnie ograniczenie odległości zawiera się 
w granicach 1,5-4,0 m. Systemy 4-kamerowe pozwalają na pomiary pojazdów o rozstawie 
międzyosiowym od 1,8 do 18 metrów, co powiększyło zakres badanych kategorii pojazdów: 
od samochodów osobowych i dostawczych do ciągników siodłowych, samochodów 
ciężarowych, naczep i autobusów. Wersje do samochodów ciężarowych i uniwersalne 
są oznaczone jako Truck oraz Hybrid

SYSTEMY 2-KAMEROWE
Większość stanowisk diagnostycznych może być opomiarowana 2 kamerami.
Jeśli stanowisko posiada podnośnik, wówczas badania na różnych wysokościach 
umożliwia ruchoma belka kamer przestawiana wciągarką elektryczną.
Wymagania odnośnie stanowisk:
– odległość kamera – przednia oś samochodu od 1,5 do 4,0 m.
– dla podnośnika 4-kolumowego prześwit między kolumnami większy 2,75 m.
– długość pomostów podnośnika

4,3 m – dla małych i średnich samochodów osobowych
4,8 m – samochody osobowe + średnie dostawcze
5,3 m – większość samochodów osobowych i dostawczych
5,5 m – wszystkie samochody osobowe i dostawcze

– promienie słoneczne ani odbłyski nie powinny padać na tarcze z markerami

SYSTEMY 4-KAMEROWE
Zapewniają ciągłą widoczność tarcz refleksyjnych w zakresie zmian wysokości podnośnika – 
od pozycji pomiarowej do pozycji regulacji i odwrotnie bez konieczności przemieszczania kamer.

• każda z kamer obserwuje 1 koło. Kamery umieszczone są wysoko i są nieruchome
• tarcze refleksyjne są mniejsze i jednakowe -co zmniejsza uciążliwość wąskich podnośników 

4-kolumnowych
• kamery mogą być montowane do innych elementów konstrukcyjnych – takich jak ściana

W przypadku gdy przed stanowiskiem diagnostycznym znajduje się ciąg komunikacyjny 
lub drzwi – 4-kamerowy system jest najlepszy.
Wymagania odnośnie stanowisk – podobne jak dla systemów 2-kamerowych:

• odległość kamera-przednia oś samochodu: 1,8÷3,5 m, zalecana: 2,5 m
WERTHER26



stanowiska diagnostyczneGEOMETRIA 3D

9000 LIFT – uniwersalna wersja do pracy z podnośnikiem czterokolum-
nowym, nożycowym, lub także na stanowiskach z kanałem przeglądo-
wym. Ruchoma belka kamer dostosowuje pole widzenia kamer do wyso-
kości samochodu. W stanowiskach z kanałem przeglądowym wersja Lift 
pozwala na zaparkowanie kamer, które są najbardziej wrażliwym elemen-
tem urządzenia. Pozycja górna jest poza zasięgiem personelu obsługują-
cego i i klientów oraz przemieszczanych przedmiotów. Posiada certyfikat 
ITS do stosowania w SKP.

9000 MOTION – wersja wyposażona w wózek umożliwiający przemiesz-
czanie do innego stanowiska diagnostycznego lub zaparkowanie po po-
miarze. Słup wykonany ze stopu lekkiego powoduje, że środek ciężkości 
znajduje się bardzo nisko. Pomimo niewielkich wymiarów wózka prze-
mieszczanie jest bezpieczne. Wózek zawiera poziomicę do zgrubnego 
wypoziomowania i zestaw 3 podpór stałych. Posiada certyfikat ITS do 
stosowania w SKP.

9002 WALL – belka kamer przymocowana sztywno do ściany lub in-
nego elementu konstrukcyjnego. Osprzęt komputerowy może znajdo-
wać w szafce Proff lub w szafce Mini zamocowanej również do ściany. 
Szafka Mini maksymalnie oszczędza powierzchnę warsztatową. Wer-
sja dwukamerowa najczęściej stosowana jest do stanowiska z kanałem 
przeglądowym. Wersja czterokamerowa jest uniwersalna zarówno dla 
kanału jak i podnośnika – jest niezastąpiona gdy przed stanowiskiem 
znajdują się drzwi lub ciąg komunikacyjny.

9002 PIT – belka kamer przymocowana sztywno do słupa na wyso-
kości ok. 0,9-1,2 m. Osprzęt komputerowy znajduje się w szafce Proff. 
Zestaw przeznaczony jest do kanału przeglądowego.

WAŻNE aby uzyskać poprawne wyniki zadbaj aby odchyłki poziomu 
 stanowiska nie przekraczały:

• pomiędzy lewą i prawą obrotnicą – 1 mm
• pomiędzy lewą i prawą płytą rozprężną – 1 mm
• pomiędzy obrotnicą i płytą rozprężną – 2 mm
• powierzchnie torów powinny być płaskie i gładkie

9004 HYBRID – stanowisko do pomiarów samochodów osobowych, 
dostawczych, ciężarowych, naczep i autobusów. Kamery zabudowane 
są w  dwóch kolumnach o wysokości 1,7 m. Prześwit między kolumna-
mi wynosi 3,0-4,2 m. Osprzęt komputerowy umieszczony z szafce Diag 
z monitorem dotykowym. Dodatkowy monitor ścienny 52”. Zestaw prze-
znaczony do stanowisk z kanałem przeglądowym może stanowić stano-
wisko przejazdowe. Urządzenie w certyfikacji na zgodność z dyrekty-
wą 2014/45/EU.

Komponenty dopasowujemy indywidualnie do każdego stanowiska

9004 TRUCK
9004 HYBRID

9002 DRIVE

9000 LIFT
9000 MOTION

9000 LIFT
9000 MOTION

9002 WALL

9002 TROUGH DRIVE – stanowisko przejazdowe. Kamery zabudo-
wane są w dwóch kolumnach o wysokości 0,9-1,2 m. Prześwit między 
kolumnami wynosi 2,4-3,0 m. Osprzęt komputerowy umieszczony 
z szafce Proff. Zestaw przeznaczony do stanowisk z kanałem przeglą-
dowym.

9004 TRUCK – stanowisko do pomiarów samochodów ciężarowych 
i  autobusów. Kamery zabudowane są w dwóch kolumnach o wyso-
kości  1,7 m. Prześwit między kolumnami wynosi 3,0-4,5 m. Osprzęt 
komputerowy umieszczony z szafce Diag z monitorem dotykowym. 
Dodatkowy monitor ścienny 52”. Zestaw przeznaczony do stanowisk 
z kanałem przeglądowym może stanowić stanowisko przejazdowe.

2
,7

5
 m

1,5-4,5 m

2,65 m

9000 certyfikat ITS (2 kamery)
9002 system 2-kamerowy
9004 system 4-kamerowy

OZNACZENIA
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HV2000

HV2000 Case zestaw edukacyjno-treningowy

– zestaw walizkowy, zawiera AVL HV2000
– pozwala na symulację różnych stanów technicznych typowych 

dla napędów elektrycznych i hybrydowych
– parametry prądowe komponentów zostały przygotowane 

w sposób całkowicie bezpieczny dla obsługującego
– zestaw pozwala na zapoznanie z typowymi problemami występującymi 

przy obsługiwaniu i naprawach nowej generacji pojazdów

HV2000 Case

to instrument zaprojektowany specjalnie dla instytucji 
dydaktyczno-szkoleniowych wprowadzajacych i kształtujących 
nowe technologie w budowie pojazdów samochodowych

tester do pojazdów elektrycznych i hybrydowych

Specjalnie zaprojektowany z myślą o warsztatach samochodowych, 
które stają przed problemem diagnostyki i naprawy aut 
z napędem elektrycznym lub hybrydowym.

PRZYRZĄD GWARANTUJE MAKSYMALNĄ 
REDUKCJĘ RYZYKA PORAŻENIA oraz USZKODZENIA 
KOMPONENTÓW UKŁADU NAPĘDOWEGO

– aktywny pomiar rezystancji izolacji do 1000 V,
– pomiar rezystancji izolacji zgodnie z normą SAE J1766,
– natychmiastowe przerwanie pomiaru w przypadku 

wykrycia usterki lub przypadkowego dotknięcia sond,
– pomiar dowolnych napięć (nie tylko względem masy 

nadwozia),
– oprogramowanie wspomagające przed dokonaniem 

pomiaru, jak i w trakcie
– autotest przyrządu przed każdym pomiarem

Współpracuje z komputerem. 
Archiwizuje parametry środowiska 
w czasie wykonywania obsług i napraw.

Kategorie testów
• testowanie napięcia „zerowego” – procedury wg norm amerykańskich i europejskich • testy po dezaktywacji 
systemu HV • pomiar rezystancji izolacji napięciem probierczym do 1000 V • kontrola przewodności złącz 
i przewodów przed aktywacją systemu
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Wymiary 1020×540×95 mm

Masa 90 kg

Dopuszczalne obciążenie 4000 kg

Rozdzielczość 0,1 m/km

Zakres pomiarowy ± 20 m/km

Wymiary 2320×800×280 mm

Masa 380 kg

Rostaw kół 815-2200 mm

Dopuszczalne obciążenie 3000 kg

Skok płyt 6 mm

Czętotliwość początkowa 25 Hz

Moc napędu 3,0 kW

 rozpoznawanie 4×4
 soft start napędów
 monitor dotykowy

W skład MUNSTER 8008 wchodzi:
– jednostka centralna – komputer sterujący 

z oprogamowaniem, drukarka laserowa
– zespół rolek do badania hamulców,
– zespół płyt do badania amortyzatorów,
– moduł do badania poślizgu bocznego,
– zdalne sterowanie – Blue Tooth,
– miernik siły nacisku na pedał hamulca (opcja),
– pomost do badania motocykli na lewy zespół 

rolek hamulcowych (opcja),
– pokrywy ochronne rolek hamulcowych

Wymiary 2320×680×280 mm

Masa 400 kg

Dopuszczale obciążenie 4000 kg

Wymiary rolek 723×206 mm

Rozstaw rolek 400 mm

Prędkość kontrolna 5,4 km/h

Moc napędu 4,7 kW

Wsp. przyczepności > 0,8

Zakres pomiarowy 0 … 7 kN

TESTER HAMULCÓW
– opory toczenia bez hamowania
– pulsacja sił hamowania (owalizacja)
– porównanie sił hamowania lewo–prawo 

przy stopniowym zwiększaniu nacisku 
na pedał hamulca

– wykres różnic sił hamowania lewo–prawo
– maksymalna siła hamowania
– współczynnik skuteczności hamulców 

zmierzony i obliczony wg dmc
– odrębna cena każdego koła i każdej osi

TESTER ZAWIESZENIA
– nacisk kół statyczny, nacisk sumaryczny osi kół
– oscylogram siły przylegania do podłoża
– wykres zależności współczynnika przylegania 

od częstotliwości ruchów zawieszenia
– współczynnik EUSAMA
– różnica względna i bezwzględna 

współczynników przylegania kół jednej osi
– lokalizacja luzów zawieszenia (opcja)

TESTER ZBIEŻNOŚCI KÓŁ
– znoszenie boczne koła osi przedniej 

i tylnej
– czujnik wjazdu i wyjazdu
– przebieg przemieszczenia płyty 

w czasie przejazdu

MUNSTER 8008

URZĄDZENIE 
jest przystosowane 
do pracy w sieci 
warsztatowej ASANET.

Pozwala na przyłączenie modułów lub kompletnych instrumentów pomiarowych:
• analizatora spalin • dymomierza • urządzenia do kontroli reflektorów 
• opóźnieniomierza • miernika poziomu hałasu • czytnika OBD • testera pokładowego
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Wymiary 1020×540×95 mm

Masa 90 kg

Dopuszczalne obciążenie 4000 kg

Rozdzielczość 0,1 m/km

Zakres pomiarowy ± 20 m/km

Wymiary 870×800×280 mm

Masa 550 kg

Rostaw kół 815-2200 mm

Dopuszczalne obciążenie 3000 kg

Skok płyt 6 mm

Czętotliwość początkowa 25 Hz

Moc napędu 3,0 kW

 rozpoznawanie 4×4
 soft start napędów
 monitor dotykowy

W skład MUNSTER 8016 wchodzi:
– jednostka centralna – komputer sterujący 

z oprogamowaniem, drukarka laserowa
– zespół rolek do badania hamulców,
– zespół płyt do badania amortyzatorów,
– moduł do badania poślizgu bocznego,
– zdalne sterowanie – Blue Tooth,
– miernik siły nacisku na pedał hamulca (opcja),
– pomost do badania motocykli na lewy zespół 

rolek hamulcowych (opcja),
– pokrywy ochronne rolek hamulcowych

Wymiary 1430×680×280 mm

Masa 650 kg

Dopuszczale obciążenie 4000 kg

Wymiary rolek 723×206 mm

Rozstaw rolek 400 mm

Prędkość kontrolna 5,4 km/h

Moc napędu 4,7 kW

Wsp. przyczepności > 0,8

Zakres pomiarowy 0 … 7 kN

TESTER HAMULCÓW
– opory toczenia bez hamowania
– pulsacja sił hamowania (owalizacja)
– porównanie sił hamowania lewo–prawo 

przy stopniowym zwiększaniu nacisku 
na pedał hamulca

– wykres różnic sił hamowania lewo–prawo
– maksymalna siła hamowania
– współczynnik skuteczności hamulców 

zmierzony i obliczony wg dmc
– odrębna cena każdego koła i każdej osi

TESTER ZAWIESZENIA
– nacisk kół statyczny, nacisk sumaryczny osi kół
– oscylogram siły przylegania do podłoża
– wykres zależności współczynnika przylegania 

od częstotliwości ruchów zawieszenia
– współczynnik EUSAMA
– różnica względna i bezwzględna 

współczynników przylegania kół jednej osi
– lokalizacja luzów zawieszenia (opcja)

TESTER ZBIEŻNOŚCI KÓŁ
– znoszenie boczne koła osi przedniej 

i tylnej
– czujnik wjazdu i wyjazdu
– przebieg przemieszczenia płyty 

w czasie przejazdu

MUNSTER 8016

URZĄDZENIE jest przystosowane do pracy w sieci warsztatowej ASANET.

Pozwala na przyłączenie modułów lub kompletnych instrumentów pomiarowych:
• analizatora spalin • dymomierza • urządzenia do kontroli reflektorów 
• opóźnieniomierza • miernika poziomu hałasu • czytnika OBD • testera pokładowego

WERTHER
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*)  cena średnia za dzień 3-letniego leasingu

STACJE KONTROLI POJAZDÓW

Zgodnie z Dyrektywą 2014/45/EU

 urządzenia stosowane w stacjach kontroli pojazdów, prowadzących badania techniczne 
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz przyszłościowe rozwiązania 
dla pojazdów powyżej 3,5 tony Marki MUNSTER WERTHER to bardzo korzystny wybór.

 Werther International jest solidnym dostawcą urządzeń diagnostycznych w Europie 
a w szczególności we Francji, Wielkiej Brytanii i Skandynawii. Firma Werther Polska 
posiada ponad 30-letnie doświadczenie w instalowaniu i serwisowaniu urządzeń warsztatowych.

MUNSTER 8008 VR
Symulator Linii Diagnostycznej
Firma WERTHER wprowadza do oferty urządzenie symulujące przejazd 
przez linię diagnostyczną Munster. Realistyczne sterowanie pojazdem 
– kierownica z oporami podłoża, zestaw nożnych pedałów sterujących 
– obserwacja na ekranie monitora 42” lub w okularach VR – 
to cechy innowacyjne nowego projektu.
Symulator pozwala na zapoznanie z programem sterującym linii  diagnostycznej, 
sposobem prowadzenia pomiarów, interpretacją wyników. Jest niezastąpionym 
narzędziem wspomagającym szkolenia mechaników samochodowych 
i diagnostów. Zdecydowanie przyspiesza nabywanie umiejętności 
przez uczniów szkół samochodowych 
oszczędzając pojazdy, jak i urządzenia 
pomiarowe przed nadmierną eksploatacją 
i uszkodzeniami mogącymi wystąpić 
przy nieumiejętnym prowadzeniu prób.

Symulator MUNSTER 8008 VR kształtuje 
umiejętności i prawidłowe odruchy. 
Symulator może stanowić również atrakcję 
dla klientów SKP – gdyż oprogramowanie 
posiada tor testów dla zbadanych pojazdów.

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ:
BAZĘ stanowi zintegrowana linia diagnostyczna do  kon-
troli hamulców, zawieszenia i ustawienia kół. Linia zawiera 
moduły przeznaczone do badania pojazdów o nacisku osi 
do 4000 kg, co oznacza, że została dobrana z 2-krotnym 
zapasem nośności. To gwarantuje długotrwałą pracę bez 
znaczącego zużywania się istotnych zespołów konstrukcji.
Urządzenie jest produkowane w różnych odmianach po-
zwalając na dostosowanie do stanowiska pomiarowego 
i wymagań użytkownika.
Do kontroli geometrii kół zaproponowano mobilny, szybki 
i prosty w użytkowaniu przyrząd pracujący w technolo-
gii 3D.

POZOSTAŁE OPRZYRZĄDOWANIE zostało dobrane 
wg opinii właścicieli SKP w Polsce

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE:
LINIA DIAGNOSTYCZNA przystosowana jest do przyłą-
czania przyrządów typu: do kontroli świateł, analizatora 
spalin, dymomierza, do kontroli hałasu.
Istnieje możliwość podłączenia różnorodnych modułów, 
transmisji danych oraz częstych aktualizacji. Oprogra-
mowanie jest generowane przez WERTHER POLSKA, 
co  umożliwia elastyczne dopasowanie do wymagań użyt-
kownika

ZATRUDNIAMY wysoko wykwalifikowany i doświadczony 
zespół serwisowy

ZAPEWNIAMY atrakcyjne ceny na obsługę okresową 
i serwisową

ZAKRES OFERTY:
– zestaw urządzeń objętych czasową promocją
– konsultacje w zakresie rozmieszczenia urządzeń, 

schematy zabudowy i dokumentacja posadowień 
fundamentowych

– konsultacje w czasie prac budowlanych
– obecność w czasie odbiorów TDT, pomoc 

w przygotowaniu dokumentacji
– szkolenia początkowe i okresowe użytkownika
– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Złoty Medal MTP
na targach EDUTEC 2019
symulator zdobył ZŁOTY MEDAL za wyróżniajace się 
wartości użytkowe i innowacyjne
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H915

Przystawka 
motocyklowa, 
8-23”

ROLLER

Przystawka ułatwiająca 
obracanie kołem 
przy odrywaniu 
obrzeża opony

Nakładki ochronne w standardzie Dwie prędkości stołu Trwała i niezawodna

montażownica półautomatyczna 10-24”Titanium 100

WYPOSAŻENIE 
OPCJONALNE

DANE TECHNICZNE
Średnica obręczy – uchwyt wewnętrzny 12”-24”
Średnica obręczy – uchwyt zewnętrzny 10”-22”
Szerokość obręczy do 12”
Średnica koła do 1000 mm
Moc silnika 0,75 kW, 400 V/50 Hz 3 fazy
Poziom hałasu (A) do 70 dB
Zasilanie pneumatyczne 8-12 bar
Siła nacisku odrywacza 3080 kg

 Obracane ramię
 Dwie prędkości
 Osłony alu

Ramię robocze jest obracane manualnie i blokowane 
w wymaganych położeniach przez nastawne ograniczniki śrubowe.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE
• Podwyższona siła płetwy odrywacza opon
• Zabezpieczenie z tworzywa sztucznego na stopie roboczej, 

uchwytach obręczy oraz na płetwie odrywacza i łyżce

WYPOSAŻENIE
STANDARD
Osłony z tworzywa sztucznego stopy roboczej, 
aby chronić powierzchnię obręczy ze stopów 
lekkich, pojemnik smaru z uchwytem, regulator 
ciśnienia powietrza, naolejacz powietrza, pistolet 
do pompowania z manometrem, łyżka do opon

Montażownica TITANIUM 100 jest przeznaczona 
do opon samochodów osobowych i dostawczych. 
Prosta, solidna budowa i ramię odchylane na bok 
pozwala zaoszczędzić miejsce w warsztacie 
samochodowym.

Jest ekonomicznym i nowoczesnym wyposażeniem 
dla warsztatów małej i średniej wielkości. Obręcz 
koła jest automatycznie centrowana bez wstępnych 
ustawień. Standardowy, pneumatycznie sterowany 
system mocowania, zapewnia bezpieczny montaż 
i zdejmowanie opony.
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 Odchylane ramię
 Dwie prędkości
 Osłony alu

DANE TECHNICZNE
Średnica obręczy – uchwyt wewnętrzny 12”-24”
Średnica obręczy – uchwyt zewnętrzny 10”-22”
Szerokość obręczy do 12”
Średnica koła do 1000 mm
Moc silnika 0,75 kW, 400 V/50 Hz 3 fazy
Zasilanie pneumatyczne 8-12 bar
Siła nacisku odrywacza 3080 kg
Masa własna 220 kg
Wymiary 950×1100×1910 mm

 Ułatwia   Przyspiesza   Zabezpiecza

Assistant H jest ramieniem ułatwiającym pracę z ogumieniem 
niskoprofilowym i RunFlat oraz ogumieniem o dużych rozmiarach. 

NARZĘDZIA
• rolka dociskowa • klocek docisk nadążny • dysk podnoszący

Regulacja wysokości narzędzi odbywa się za pośrednictwem 
sterowanego siłownika pneumatycznego. 
Assistant H można zainstalować na dowolnym modelu 
montażownicy automatycznej.

INFLATOR

model Titanium 300 
wyposażony jest w fabryczny 
inflator pozwalający na szybkie 
doszczelnienie obrzeża opon 
w czasie pompowania

Montażownica TITANIUM 200 jest przeznaczona do opon 
samochodów osobowych i dostawczych.
Jest wygodnym i nowoczesnym wyposażeniem dla warsztatów 
o profilu ogólnym.
Obręcz koła jest automatycznie centrowana bez wstępnych ustawień.
Standardowy, pneumatycznie sterowany system mocowania, 
zapewnia bezpieczny montaż i zdejmowanie opony.

Stopa robocza jest zaopatrzona w osłony z tworzywa sztucznego, 
aby chronić powierzchnię obręczy ze stopów lekkich. 
Wyposażenie standardowe stanowią: regulator ciśnienia powietrza, 
naolejacz powietrza, pistolet do pompowania z manometrem, 
pojemnik smaru z uchwytem, łyżka do opon.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE
• Podwyższona siła płetwy odrywacza opon
• Zabezpieczenia z tworzywa sztucznego na stopie roboczej, 

uchwytach obręczy oraz na płetwie odrywacza i łyżce

montażownica półautomatyczna 10-24”Titanium 200

AUTOMAT Z RAMIENIEM POMOCNICZYMTitanium 200 Assist
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 Automat
 Panel LCD
 Dwa hamulce

GALAXY 1277

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

OPROGRAMOWANIE

2 programy statyczne

2 programy dynamiczne

5 procedur ALU

OPT – optymalizacja ustawienia 

  opony względem obręczy

SPLIT – ukrycie ciężarka

DANE TECHNICZNE
Szerokość obręczy koła 2-20”

Średnica obręczy koła 10-30”

Maks. średnica koła 44”

Maks. masa koła 70 kg

Obroty wrzeciona 190 obr./min.

Czas cyklu 5-10 sek.

Zasilanie 230 V/350 W

Masa wyważarki 92 kg

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

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

10-26”

profesjonalna wyważarka 3D

PRECYZYJNY UCHWYTSZYBKI ODCZYT AUTOMATYCZNE WCZYTANIE WYMIARÓW KOŁA
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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

OPROGRAMOWANIE

2 programy statyczne

2 programy dynamiczne

5 procedur ALU

OPT – optymalizacja ustawienia 

  opony względem obręczy

SPLIT – ukrycie ciężarka

DANE TECHNICZNE
Szerokość obręczy koła 2-20”

Średnica obręczy koła 10-30”

Maks. średnica koła 44”

Maks. masa koła 70 kg

Obroty wrzeciona 190 obr./min.

Czas cyklu 5-10 sek.

Zasilanie 230 V/350 W

Masa wyważarki 98 kg

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

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

10-26”

profesjonalna wyważarka 3D

PRECYZYJNY UCHWYTSZYBKI ODCZYT AUTOMATYCZNE WCZYTANIE WYMIARÓW KOŁA

 Automat
 Monitor kolorowy LCD
 Dwa hamulce
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Rampette di salita e discesa di facile movimentazione • Parallelismo idraulico e sincronismo delle pedane • Sicurezza idraulica in caso 
di sovraccarico • Sicurezza idraulica in caso di rottura dei tubi • Regolazione automatica della discesa • Comandi uomo presente, 24V 
• Serie 4 tamponi in gomma • Comando di sicurezza ultimo tratto di discesa • Segnale acustico ultimo tratto di discesa

Easy to handle drive-on and drive-off ramps • Hydraulically synchronized platforms • Overload safety-valve • Safety-valve 
in case of sudden loss of pressure • Automatic lowering control • “Dead man” controls 24V • Set of 4 rubber pads • Safety 
control on last descent segment • ‘Buzzer’ on last portion of descent

Einfachste Bedienung der Auf- und Abfahrrampen • Hydraulische Gleichlaufregulierung der Fahrschienen • Überlastsicherung 
mittels Überdruckventil • Rohrbruchsicherung • Automatische Senkregulierung • Totmann-Steuerung (24 V-Niederspannung) • 
4 Fahrzeugaufnahme-Gummiblöcke • Sicherheitsantrieb auf letztem Abstiegsabschnitt • Akustisches Signal im letzten Teil der 
Senkbewegung

Rampes de montée et descente • Parallélisme hydraulique et synchronisme des plateformes de levage • Sécurité hydraulique en cas de 
surcharge • Securité hydraulique en cas de rupture de tuyauterie • Autorégulation de descente • Commandes de type “homme mort” 
à 24V • Jeux de 4 taquets en caoutchouc • Commande de sécurité fin descente • Signal sonore sur la dernière partie de descente

Rampas de elevación/descenso fáciles de desplazar • Paralelismo hidráulico y sincronismo de las plataformas • Seguridad hidráulica 
contra la sobrecarga • Seguridad hidráulica contra la rotura de tubos • Regulación automática del descenso • Mandos de hombre 
presente, 24V • Serie de 4 tacos de goma • Mando de seguridad último tramo de descenso • Señal acústica último tramo de descenso

Ponte elettroidraulico a forbice di media altezza per gommisti e carrozzieri

Electro-hydraulic, mid-raise scissor lift for tyre and car body shops

Elektrohydraulischer Mittelhub-Scherenheber für Reifenservice und Karosserieshops

Pont électro–hydraulique basse levée pour spécialistes de pneus et carrosseries

Elevador electro-hidráulico de tijera, de mediana altura, para carrocerías    
y talleres de neumáticos

263 3,0 t

WERTHER 260A podnośnik pneumatyczny 2500 kg

– mechaniczna blokada bezpieczeństwa 
z samoczynną zapadnią

– czas podnoszenia ok. 10 sek
– dwie prędkości robocze
– zasilanie pneumatyczne 10 bar
– opcja: obrotowe 

teleskopowe ramiona – 4 szt.
– masa 280 kg

WERTHER GTX 186 3000 kg

WERTHER INTERNATIONAL www.wertherint.com CERTIFIED32 33The company reserves the right to introduce improvements in design or specification without prior notice

Doppio circuito idraulico di sicurezza 
Coppia di cilindri volumetrici sotto
ciascuna pedana
Double hydraulic system  
Double volumetric cylinder under
each platform
Zweifaches Hydrauliksystem
Doppelzylinder in jeder Schere
Système hydraulique double 
Double vérin hydraulique sous chaque
plateforme
Doble circuito hidráulico de seguridad 
Pareja de cilindros volumétricos debajo
de cada plataforma

Portata • Capacity • Tragfähigkeit • Capacité • Capacidad

Peso • Weight • Gewicht • Poids • Peso

Salita/Discesa • Lifting/lowering • Hub/Senkzeit • Levage/descente • Subida/bajada 

Altezza di sollev. • Lifting height • Hubhöhe • Hauteur de levage • Altura de elevación

Lunghezza • Length • Länge • Longueur • Longitud 

Larghezza max. • Overall width • Breite • Largeur • Ancho máx.

Motore • Motor • Motorleistung • Puissance moteur • Motor

3.000 kg

500 kg

30/35 s

930 mm

1.400 / 1.932 mm

1.770 mm

1,1 kw - 400V/50 Hz  

Rampe ausiliarie 
Auxiliary drive on-/drive-off ramps 
Zusatzrampen
Rampes auxiliaires de monté/descente
Rampas auxiliares

Kit ruote trasporto
Set of wheels
Satz Hilfsräder
Chariot de déplacement
Kit ruedas transporte 

Kit scivoli per incasso
Kit of embedded run-on and run-off skids
Satz Abrollrampen für Bodeneinbad
Jeu de rampes de roulement pour encastrement
Juego de rampas para empotrar 

ALTEZZA MINIMA: 95 mm
Facile accesso anche con vetture ribassate

MINIMAL HEIGHT: 95 mm
Easy to drive-over even with low cars

MINDESTHÖHE: 95 mm
Einfaches Überfahren auch mit tiefgelegten Fahrzeugen

HAUTEUR MINIMUM: 95 mm
Accès très facile même avec voitures très basses

ALTURA MÍNIMA: 95 mm
Acceso facilitado también con vehículos de perfil bajo

Dati tecnici Technical data Technische 
Eigenschaften

Caractéristiques
techniques Datos técnicos

Opzioni Optionals Sonderzubehör Options Opcionales

263 3,0 t

WERTHER 263

2500 kg

podnośnik hydrauliczny 3000 kg

– instalacja naposadzkowa, 
nie wymaga kotwienia

– solidna sztywna konstrukcja
– podwójny układ hydrauliczny, 4 siłowniki
– akustyczna sygnalizacja 

fazy opuszczania
– wysokość 

po złożeniu 
– 9,5 cm

– wysokość 
podnoszenia 
– 93 cm

– zasilanie 400 V
– masa 480 kg
– czas podnoszenia 

– 12 sek.

3000 kg

OPCJA: V976 koła jezdne 
do przemieszczania 
podnośnika

podnośnik nożycowy 3000 kg

 Pojedyncze nożyce
 Elektrohydrauliczny
 Do montażu w zagłębieniu posadzki

• Idealny dla warsztatu blacharskiego i zabudowy w kabinach lakierniczych 
• Wygodny w mechanice ogólnej i szybkiej obsłudze

DANE TECHNICZNE

Wysokość podnoszenia 1850 mm
Szerokość platformy 680 mm
Masa własna 650 kg
Czas podnoszenia 50 s
Czas opuszczania 40 s
Temperatura pracy 0÷+50°C
Ciśnienie powietrza 8 bar
Zasilanie 400 V/1,75 kW

WERSJE WYKONANIA
GTX186/B wyposażony w 4 obrotowe i teleskopowe ramiona ustawiane ręcznie
GTX186/C wyposażony w 4 obrotowe i teleskopowe ramiona ustawiane pneumatycznie

OPCJA Zestaw przedłużeń pomostów
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podnośnik wielofunkcyjny 600 kg (1000 kg)

WML350C (600C)

WML600Q (1000Q)

• Wysokość podnoszenia 1030 mm • Boczne osłony stóp wykorzystywane 
jako pojemniki na narzędzia • Mechaniczna blokada bezpieczeństwa 
• Hydrauliczny zawór odcinający umieszczony w siłowniku, odcinający 
wypływ w przypadku przerwania układu hydraulicznego • Usuwany panel 
ułatwiający demontaż tylnego koła

Podnośnik należy doposażyć w: 
pompę hydrauliczną nożną, 
pneumatyczną lub elektryczną

WML350C WML600C
A 2000 2100
B 600 750
C 200 200
D 1030 1030
E 2600 2700
F 800 950

G1×G2 580×300 580×340
H 340 340
kg 140 160

WML600Q WML1000Q
A 2300 2300
B 1300 1300
C 200 200
D 1030 1030
E 2790 2790
F 1300 1300
G 350 350

G1×G2 455×700 455×700
kg 270 290

montażownica do kół motocyklowych

Półautomat
Specjalne szczęki
Średnica obręczy od 4” do 23”

Montażownica do kół motocykli, gokardów i ATV. Wyposażenie standardowe stanowią: 
regulator ciśnienia powietrza, naolejacz powietrza, pistolet do pompowania 
z manometrem, pojemnik smaru z uchwytem, łyżka do opon.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE: specjalna płetwa odrywacza opon

Titanium BIKE

Średnica obręczy – uchwyt wewnętrzny 11”-23”
Średnica obręczy – uchwyt zewnętrzny 4”-15”
Średnica koła do 1000 mm
Moc silnika 0,8 kW, 230 V/50 Hz 1 faza
Zasilanie pneumatyczne 8-12 bar
Siła nacisku odrywacza 3080 kg
Masa własna 190 kg
Wymiary 760×950×975 mm

WYPOSAŻENIE
OPCJONALNE

WMLC
moduł zasilający 230 V 
elektrohydrauliczny

UPF252
pompa 
hydropneumatyczna

W6019
pneumatyczny uchwyt 
koła przedniego

W6017
uchwyt koła 
przedniego

V1797
rampa środkowa wraz z blokadami kół 
do WML600Q-WML1000Q

podnośnik motocyklowy 350 kg (600 kg)

PRODUCENT: WERTHER

• Do obsługiwania i napraw quadów, kosiarek samobieżnych, skuterów 
śnieżnych • Wysokość podnoszenia 1030 mm • Dostęp do elementów 
podwozia • Mechaniczna blokada bezpieczeństwa • Hydrauliczny zawór 
odcinający umieszczony w siłowniku, odcinający wypływ w przypadku 
przerwania układu hydraulicznego

Podnośnik należy doposażyć w: pompę hydrauliczną nożną, 
pneumatyczną lub elektryczną

PRODUCENT: WERTHER

PRODUCENT:
WERTHER
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CECHY WYRÓŻNIAJĄCE
Zbiornik czynnika 12 kg
Pompa próżniowa 130 l/min.
Szybki odzysk 300 g/min.
Funkcja płukania czynnikiem
Dokładna 24-bitowa waga
Podciśnieniowe wykrywanie nieszczelności
Dwuwierszowy wyświetlacz LCD

W KOMPLECIE
• lampa UV i okulary UV
• elektroniczny detektor nieszczelności 

lub ozonator 500 mg/h

WERTHER AC930

automatyczna stacja do klimatyzacji

R134a lub R1234yf

 Czynnik chłodniczy R134a lub R1234yf
 Baza danych
 Całkowicie metalowa obudowa

Stacja do obsługi klimatyzacji samochodów osobowych, dostawczych, 
ciężarowych. Całkowicie hermetyczny automatyczny proces obsługowy: 
odzysk czynnika i jego uzdatnianie, oddzielenie oleju, płukanie czynnikiem, 
wytworzenie próżni, kontrola szczelności, ładowanie gazem i olejem, 
diagnozowanie ciśnieniowe.

ŁATWY DOSTĘP do filtrów
i oleju pompy próżniowej
SAMODZIELNA wymiana 

Wersja wykonania: AC930 COUNTRY

AC930 Country – specjalna wersja 
dla celów mobilnych: duże pompowane 
koła, solidna obudowa, szybka blokada 
wagi, rozszerzona baza danych 
ciągników rolniczych

WERSJE WYKONANIA:
AC 930-19 standard do czynnika R134a – urządzenie 

może zostać przezbrojone na czynnik R1234yf, 
w budowie zastosowano uniwersalne dla obu 
czynników manometry, sprężarkę i inne 
kluczowe podzespoły

AC 930 NG urządzenie fabrycznie przygotowane do pracy 
z czynnikiem R1234yf, zawiera specjalizowane 
szybkozłącza oraz dedykowaną bazę danych

AC 930 Country specjalna wersja do celów mobilnych, 
baza rozszerzona o ciągniki rolnicze

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
• drukarka termiczna
• identyfikator czynnika ID-134a oraz ID-1234yf

SPRAWDZONE podzespoły | NOWOCZESNA 
konstrukcja | DŁUGA I NIEZAWODNA praca

prowadzimy szkolenia i wydajemy zaświadczenia 
na podstawie uprawnień nr: FGAZ-Z/27/0018/16F-GAZY
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CECHY WYRÓŻNIAJĄCE
Duży zbiornik 22 kg
Pompa próżniowa 130 l/min.
Szybki odzysk 375 g/min.
Funkcja płukania czynnikiem
Funkcja dozowania oleju HYBRYDA
Pamięć usług
Długie przewody 300 cm
Łatwy dostęp do filtrów
Dostępny port USB do transmisji danych
Duży wyświetlacz 132×42 mm

WERTHER AC960 | AC1000

W KOMPLECIE
• lampa UV i okulary UV
• elektroniczny detektor nieszczelności 

lub ozonator 500 mg/h

automatyczna stacja do klimatyzacji

R134a lub R1234yf

ŁATWY DOSTĘP do filtrów
i oleju pompy próżniowej
SAMODZIELNA wymiana 

Wersja wykonania: AC1000

AC1000 – stacja specjalnie 
skonstruowana do pracy 
z czynnikiem R1234yf

SPRAWDZONE podzespoły | NOWOCZESNA 
konstrukcja | DŁUGA I NIEZAWODNA praca

prowadzimy szkolenia i wydajemy zaświadczenia 
na podstawie uprawnień nr: FGAZ-Z/27/0018/16F-GAZY

 Czynnik chłodniczy R134a
 Opcja AC1000 do czynnika R1234yf
 Baza danych i drukarka

Stacja do obsługi klimatyzacji 

samochodów osobowych, 

dostawczych, ciężarowych, 

maszyn rolniczych i roboczych. 

Całkowicie hermetyczny 

automatyczny proces obsługowy: 

odzysk czynnika i jego uzdatnianie, 

oddzielenie oleju, płukanie 

czynnikiem, wytworzenie próżni, 

kontrola szczelności, ładowanie gazem 

i olejem, diagnozowanie ciśnieniowe.

BAZA DANYCH zawiera fabryczne zalecenia producentów 
samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. 
Na żądanie dostępna baza dla maszyn rolniczych

PEŁEN AUTOMAT wszystkie procesy przebiegają samoczynnie po wybraniu 
obsługiwanej instalacji z bazy danych urządzenia. 
W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości 
lub nieszczelności urządzenie zatrzyma się 
z komunikatem błędu

PŁUKANIE CZYNNIKIEM funkcja do usuwania oleju chłodniczego z klimatyzacji

Funkcja HYBRYDA przygotowanie urządzenia do pracy z samochodami 
elektrycznymi lub hybrydowymi

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
• identyfikator czynnika ID-134a oraz ID-1234yf
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FLUSH AC 5000

agregat do płukania klimatyzacji
 Przywraca fabryczną czystość
 Zwiększa sprawność chłodniczą
 Bezpieczne zasilanie pneumatyczne

Wykonanie płukania układu jest niezbędne po zatarciu się 
sprężarki lub po znacznym jej zużyciu i należy do czynności 
konserwatorskich.
W starszych układach intensywność schładzania spada 
wskutek upośledzenia wymiany ciepła przez przylepione osady 
na wewnętrznych powierzchniach skraplacza i parownika.
Płukanie układu za pomocą stacji FLUSH pozwala uzyskać 
fabryczną czystość i przywrócenie parametrów założonych 
przez konstruktorów.

WYPOSAŻENIE STANDARD:

Uwaga: niewłaściwy płyn może spowodować zużycie 
a nawet zniszczenie turbiny oraz zniszczenie elementów
z tworzywa sztucznego zastosowanych w stacji do płukania
i w obsługiwanej klimatyzacji

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:
– filtr 1 um
– płyn czyszczący 5 l

Urządzenie umożliwia oczyszczenie układu klimatyzacji ze starego oleju 
oraz mechanicznych produktów zużycia sprężarki i uszczelek.

Płukanie układu za pomocą stacji FLUSH pozwala uzyskać fabryczną 
czystość i przywrócenie parametrów założonych przez konstruktorów.

CHARAKTERYSTYKA
– zasilanie pochodzi z silnika pneumatycznego, nie ma żadnych 

elementów iskrzących, stąd urządzenie jest całkowicie bezpieczne 
w pracy z rozpuszczalnikami

– efekt oczyszczania jest wzmacniany przez dodatkową energię 
pulsacji ciśnienia pecherzyków gazowych, w ten sposób zużyty olej 
oraz zanieczyszczenia wewnątrz instalacji zostają szybko oderwane 
i całkowicie usunięte

– w obiegu zostaje wymuszony przepływ detergentu, 
który rozpuszcza i zabiera wszelkie zanieczyszczenia 
wewnątrz przewodów kapilarnych skraplacza i parownika

– zastosowano podwójne filtry o dokładności 1 um i 5 um
– przy okazji przepływu detergentu pod ciśnieniem łatwo wykrywalne 

i lokalizowane są nieszczelności układu
– czyszczenie instalacji klimatyzatora zaliczane jest do zabiegów 

konserwacyjnych, okres użytkowania sprężarki ulega wydłużeniu 
oraz wzrasta efektywność chłodzenia

– automatyczna praca usprawnia i upraszcza proces
– instnieje wiele różnych innych zastosowań urządzenia
– liczba płukań jest nieograniczona

K0472 – Zestaw adapterów 
Japonia/Korea
Toyota, Honda, Nissan, Ford,
Mitsubishi, Mazda, Hyundai, KIA

Zestaw zawiera:
złączki specjalne – 68 szt.
klucz do zaworków 
i dysz dławiących
zestaw zaworków – zestawy 
oringów – 5 kpl.

K0473 EU – Zestaw adapterów
Europa/USA
BMW, MERCEDES BENZ,
AUDI, VW, VOLVO, OPEL,
GM, FORD, Chrysler

Zestaw zawiera:
złączki specjalne – 59,
wkrętak do zaworków i dysz
zestaw zaworków,
zestawy oringów – 4 kpl.,
zestaw sprężyn

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

K0473 EU

DANE TECHNICZNE
Pojemność zbiornika 2 l

Pojemność płukanych komponentów do 5 l

Zasilanie sprężone powietrze lub azot

Ciśnienie 3,5÷7 bar

Wymiary 430×600×1200

Masa 36 kg

K0472
– złaczka uniwersalna 

– 2 szt.
– filtr 1 um – 2 szt.
– klucz do obudowy filtra,
– lejek,
– olej do turbiny 

pneumatycznej
– przewody elastyczne 

przyłączeniowe – 2 szt.
– zbiornik zlewczy płynu
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ozonator 3600 mg/h

Skutecznie dezynfekuje i usuwa przykre zapachy w samochodzie. Posiada metalową, odporną 
obudowę o nowoczesnym wyglądzie. Zachowuje wydatek ozonu w granicach 3500-4000 mg/h 
z przeciągu wielu lat.
UWAGA: wydatek 4000 mg jest zupełnie wystarczający dla aut osobowych. 

Wyższe stężenia mogą powodować odbarwienia tapicerki i inne uszkodzenia

WO3600

OPCJA WO7000 
wydatek 7000 mg/h

DANE TECHNICZNE
Czas pomiaru 90 s
Pobierana próbka 2 g
Dokładność > 1%
Zasilanie 12V DC

Zasilanie 230 V/21 W
Programator czasowy

Wydajność generatora ozonu 3500-4000 mg/h
Wydajność pompy wewnętrznej 5-8 l/min.
Programowalne stany licznika 1-30 min.
Ciśnienie wytwarzane przez pompę 17 KPa
Zakres temperatur środowiska pracy 5-40°C
Metoda generowania ozonu wyładowania koronowe

ID 134a

ID 1234yf

identyfikator czynnika R134a

identyfikator czynnika R1234yf
 przenośny
 prosty w obsłudze
 zapewnia bezpieczeństwo

Dostępność na rynku różnorodnych mieszanek zastępczych
dla czynników chłodniczych często komplikuje prace obsługowe 
i naprawcze klimatyzacji samochodowych a także stwarza 
zagrożenia zarówno w warsztacie – jak i dla użytkowników aut.

Wersja wykonania: 
– dla czynnika R134a
– dla czynnika R1234yf

Wskazania:
– czysty czynnik
– inny czynnik lub zanieczyszczenie
– obecność powietrza

OPIS PRODUKTU:

Urządzenie wykorzystuje technologię pomiaru pochłaniania promieniowania 
podczerwonego (NDIR) do określania wagowego udziału R134a / R1234yf
i automatycznej oceny czy czystość czynnika jest akceptowalna.

Pomaga w zabezpieczeniu przed zanieczyszczeniem czynnika
nielegalnymi mieszankami i różnymi gazami, które mogą się znajdować
w zbiornikach transportowych lub klimatyzacji klienta.
Pozwala wykryć zanieczyszczenie powietrzem.

Odzyskanie z samochodu zanieczyszczonego czynnika R134a/ R1234yf,
ewentualnie zupełnie innego gazu (np. propan-butanu) może doprowadzić
do uszkodzenia stacji obsługowej, nieprawidłowej pracy klimatyzacji
i powstania zagrożeń w czasie jazdy samochodem. Nielegalne mieszaniny
często wywołują korozję elementów i zwiększają ciśnienie w klimatyzatorze.

ID pozwala na zabezpieczenie wysokiej jakości usług i ochronę stacji obsługowej.
Pokaz działania: https://www.youtube.com/watch?v=L8V4XPAQXa0
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– Przesuwny lewo-prawo siłownik
– Regulowana prędkość tłoka
– Tłok hydrauliki pokryty chromem
– Manometr ciśnienia w układzie 

hydraulicznym
– Samoczynny powrót tłoka
– Zawór przeciążeniowy
– Ustawiana wysokość łoża
– Pryzmy „V” w zestawie

WERTHER PR10 – PR15 – PR20

WERTHER PR30 – PR50

prasa hydrauliczna 10/15/20 ton

prasa hydrauliczna 30/50 ton

Seria PM – przesuwany siłownik

Korba
do unoszenia łoża

– tylko PR30 i PR50

Manometr wraz 
z nomogramem 

pozwalają 
na odczyt 

i regulację nacisku

Zestaw stempli 
(opcjonalny)

Ø 29, 24, 18, 14, 10 i 5 mm

Płyta do wyciskania
(opcjonalna)

Przesuwny 
w poprzek 

prasy siłownik

A
B
C
D
E
F-
F+
G
H
masa kg
nacisk ton

PR10B

1220
675
500
555
145

70
420
150
860

90
10

PR10

1900
620
600
500
145

80
1000

160
760
135

10

PR15

1900
690
600
550
170

85
950
160
820
150

15

PR20

1950
765
600
610
170

65
1030

160
940
165

20

PR30

1950
890
600
710
180
115

1020
160

1170
230

30

PR50

2220
980
700
780
195

70
1065

150
1220

370
50

– Przesuwny lewo-prawo siłownik
– Regulowana predkość tłoka
– Tłok hydrauliki pokryty chromem
– Manometr ciśnienia w układzie 

hydraulicznym
– Samoczynny powrót tłoka
– Zawór przeciążeniowy
– Winda ręczna – ustawiana 

wysokość łoża
– Pryzmy „V” w zestawie

WERTHER42



WERTHER PR15 PMS – PR20 PMS 
   PR30 PMS – PR50 PMS

prasa hydrauliczna 15/20/30/50 ton

Seria PMS – HEAVY DUTY

Zestaw stempli  (opcjonalny)
Ø 29, 24, 18, 14, 10 i 5 mm

Płyta do wyciskania
(opcjonalna)

– Tłok przesuwny w poprzek prasy
– Regulowana prędkość tłoka
– Tłok hydrauliki pokryty chromem
– Manometr ciśnienia w układzie hydraulicznym
– Samoczynny powrót tłoka
– Zawór przeciążeniowy
– Winda do ustawiania wysokości łoża 

/dla pras od 30 t/
– Pryzmy „V” w komplecie
– opcja: zestaw stempli
– opcja: płyta do wyciskania sworzni

– Sterowanie przyciskami
– Regulowana prędkość tłoka
– Tłok hydrauliki pokryty chromem
– Manometr ciśnienia w układzie 

hydraulicznym
– Samoczynny powrót tłoka
– Zawór przeciążeniowy
– Winda do ustawiania wysokości łoża 

(PRM100-PRM150)
– Pryzmy „V” w komplecie
– Zestaw stempli /opcja/
– Płyta do wyciskania sworzni /opcja/

WERTHER PR50 PRM – PR100 PRM – PR150 PRM

prasa hydrauliczna 50/100/150 ton

Przesuwny
w poprzek

prasy siłownik

Równoległe
sterowanie:

ręczne i nożne

A
B
C
D
E
F
G
H
masa kg
nacisk ton

PR15PM/S

1700
810
650
630
180

1000
150
950
180

15

PR20PM/S

1750
870
650
690
180
950
160

1010
210

20

PR30PM/S

1920
990
650
790
200

1030
150

1240
280

30

PR50PM/S

2000
950
650
790
210

1000
150

1400
360

50

A
B
C
D
E
Fmin

Fmax

G
H
I
masa kg
nacisk ton

PRM50

2290
985
650
790
210

65
1050

250
1380

300
420

50

PRM100

2280
1290

850
1030

305
240

1000
320

1670
300
950
100

PRM150

2450
1320
1000
1020

360
230

1020
400

1950
550

1800
150
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MUNSTER 9000 3D
Przyrząd do kontroli i regulacji 

geometrii kół

WERSJA LIFT z podnośnikiem 
nożycowym

WERSJA PROF na stanowisku 
z podnośnikiem 
czterokolumnowym

Ciągły pomiar wszystkich kątów poziomych 
i pionowych, a ponadto: rozstawu osi, 
rozstawu kół i obwodu kół. 

RAZEM 32 parametry na jednym ekranie

WERSJA MOTION
mobilne rozwiązania wielostanowiskowe

Do każdego stanowiska 
N I E Z A W O D N Y
8 lat gwarancji (umowa serwisowa)
dokładny i nowoczesny

 Precyzyjne przetwarzanie obrazu
 Technologia TRUTH 3D
 Pomiar w 2 minuty

– regulowana wysokość kamer do pracy z podnośnikiem
– zasada pomiaru oparta na przetwarzaniu obrazu 3D 
– wysoka dokładność i powtarzalność wyników 
– czas pomiaru: ok. 2 minuty – założenie tarcz, 

kompensacja przy przetoczeniu i skręty kół
– łatwa obsługa – program został utworzony 

przy stosowaniu reguł ONETOUCH (TM) 
– ciągły pomiar wszystkich kątów poziomych i pionowych, 

a ponadto: rozstawu osi, rozstawu kół i obwodu kół 
– razem 32 parametry geometrii ustawienia kół

DANE TECHNICZNE
Odległość kamery od obrotnicy – 1400-4000 mm (opcjonalnie 2000 mm) 
Maksymalny rozstaw osi mierzonego samochodu – 4700 mm
Programowana oś odniesienia pomiarów – oś geometryczna jazdy lub oś symetrii pojazdu
Funkcja regulacji zbieżności przy skręconych kołach
Funkcja pomiaru krzywej zbieżności (opcja)
Funkcja kompensacji błędów stanowiska pomiarowego
Funkcja regulacji kątów przy zwolnionych kołach
Funkcja kompensacji bicia obręczy kół przy przetoczeniu pojazdu

WERSJA MOTION na stanowisku 
z kanałem przeglądowym

SPECYFIKACJA DOSTAWY
• uchwyty kół 13-24” • monitor 23” • drukarka laserowa • kolumna 2700 mm 
z wciągarką elektryczną • obrotnice – 2 szt. • blokada hamulca • blokada 
kierownicy • wersja oprogramowania i wyposażenia: profesjonalna

BEZPŁATNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH PRZEZ 10 LAT
PRODUCENT: WERTHER


