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Firma WERTHER Polska zajmuje się wyposażaniem serwisów samochodowych w urządzenia i instrumenty diagnostyczne. Świadczy również usługi z zakresu instalacji, konserwacji, napraw, dozoru technicznego, 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 wyrobów stanowią specjalistyczne sprężarki: bezolejowe, laboratoryjne i stomatologiczne. Posiada autoryzowaną 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 przyspieszenie rozwoju i ugruntowanie pozycji liderów. Połączone wysiłki dotyczyć będa wspomagania i zabezpieczenia 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, Krakowie, 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 chłodniczymi.
Od 2006 roku montujemy urządzenia do geometrii kół, obecnie udział krajowych składników przekracza 60% wartości tych urządzeń.
Od 2009 roku, na bazie kolumn mobilnych WERTHERA, wykonujemy spawalniki obrotowe dla producentów 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 bezproblemowo. Oferujemy wydłużone gwarancje do 60 miesięcy i więcej.
Obecnie korzystamy z najlepszych doświadczeń Europejskich producentów urządzeń warsztatowych.

Zapraszamy do współpracy
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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

Złoty Medal
Międzynarodowych
Targów Poznańskich
Wybór Konsumentów
w głosowaniu zwiedzających
w 2019 r. dla Munster 8008VR –
symulatora linii diagnostycznej
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linia diagnostyczna

Złoty Medal Targów
Techniki Motoryzacyjnej 2020
dla Munster 9004 3D Hibrid
urządzenie do geometrii kół
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LTW55

zestaw kolum mobilnych
4 × 5500 kg
6 × 5500 kg
8 × 5500 kg

CERTIFIED by

Udźwig 5500 kg każda
Napęd elektromechaniczny
Podwójne nakrętki nośne
Synchronizacja elektroniczna
Sterowanie z dowolnej kolumny

DANE TECHNICZNE
/pojedynczej kolumny/
Nośność

5500 kg

Pobór mocy

1,85 kW

Zasilanie

400 V/50 Hz

Czas podnoszenia

250 s

Czas opuszczania

175 s

Wysokość maksymalna

1750 mm

Wysokość minimalna

95 mm

Masa

320 kg

Rozmiar opon

900-1200 mm

Długość przewodów sterowania
CHARAKTERYSTYKA:
–– możliwość skoordynowanego sterowania
od 1 do 8 kolumn
–– sterowanie góra/dół z każdej kolumny
–– wielofunkcyjny pulpit sterowniczy
–– oddzielne sterowanie rzędami kolumn
–– programowanie różnic wysokości podpór
–– przycisk bezpieczeństwa STOP
na każdej kolumnie
–– panel kontrolny z wyświetlaczem
dotykowym i sterownikami Siemens
–– automatyczna korekta
nierównomierności podnoszenia
–– ciągła kontrola zużycia nakrętki nośnej
–– podwójna nakrętka nośna
wykonana z ZELLAMIDU
–– automatyczne smarowanie
–– samoczynny hamulec
–– zabezpieczenie przed opuszczeniem
na przeszkodę
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zestawy kolum mobilnych

LTW 75/85/100

7500 kg
8500 kg
10 000 kg

CERTIFIED by

Udźwig 7500 / 8500 / 10 000 kg każda
Napęd elektromechaniczny
Podwójne nakrętki nośne
Synchronizacja elektroniczna
Sterowanie z dowolnej kolumny

DANE TECHNICZNE
/pojedynczej kolumny/
Nośność

7500 kg

8500 kg

10 000 kg

Pobór mocy

1,85 kW

1,85 kW

3,0 kW

400 V/50 Hz

Zasilanie
Czas podnoszenia

220 s

Czas opuszczania

175 s
1750 mm

Wysokość maksymalna
Wysokość minimalna

105 mm

105 mm

115 mm

Masa

320 kg

320 kg

440 kg

800-1200 mm

Rozmiar opon

800-1300 mm
12 m

Długość przewodów sterowania

CHARAKTERYSTYKA:
–– możliwość skoordynowanego sterowania
od 1 do 8 kolumn
–– pulpit sterowniczy na jednej z kolumn
–– sterowanie góra/dół z każdej kolumny
–– przycisk bezpieczeństwa STOP
na każdej kolumnie
–– elektroniczna jednostka sterująca
–– panel kontrolny z wyświetlaczem
–– automatyczna korekta
nierównomierności podnoszenia
–– ciągła kontrola zużycia nakrętki nośnej
–– podwójna nakrętka nośna
wykonana z ZELLAMIDU
–– automatyczne smarowanie
–– samoczynny hamulec
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SERWIS SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

LTW 55/75/85/100
TYPOSZEREG KOLUMN MOBILNYCH
PRODUKOWANYCH PRZEZ
WERTHER INTERNATIONAL S.P.A.
Wszystkie nowe modele z serii LTW zostały zaprojektowane, wyprodukowane i sprawdzone
przez Werther International S.p.A. Nowe konstrukcje powstały w wyniku modyfikacji modeli LT.

Obniżenie masy i zwiększenie wytrzymałości
Kolumny jezdne zostały zaprojektowane do unoszenia ciężkich pojazdów – takich jak ciężarówki i autobusy – oraz innych specjalnych pojazdów. Służą do prowadzenia prac naprawczych i obsługowych w pomieszczeniach zamkniętych.
Ważną cechą podnośnika samochodowego jest jego wytrzymałość,
co jednak nie powinno wpływać na jego poręczność. Cel ten został osiągnięty dzięki zastosowaniu wysokiej jakościowo stali S355JO do wytwarzania kolumn, wideł i podstawy. Gwarantuje to zwartą, sztywną
i mocną konstrukcję, która jest znacznie lżejsza od porównywalnych
konstrukcji wykonanych ze stali S235JO (od 25 do 100 kg mniejsza
dla każdej kolumny w porównaniu z poprzednimi modelami z serii
„LT-Werther” i nawet więcej w porównaniu z innymi produktami na rynku). Werther skupił swój wysiłek na zapewnieniu niezawodności, wysokiej jakości i niskiej uciążliwości dla środowiska. Na specjalnie przygotowanym stanowisku było testowanych kilka generacji prototypów
co pozwoliło na uzyskanie zadowalających charakterystyk produktów.
Wszystkie próby przeciążeniowe i badania zmęczeniowe były prowadzone w departamencie R & D przedsiębiorstwa Werther International S.p.A.
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Niskie zużycie energii
Szczególny wysiłek został przeznaczony na zwiększenie sprawności
mechnicznej. Cel ten osiągnięto przez zastosowanie motoreduktorów
współosiowych, w których straty mechaniczne są pomijalnie małe oraz
tworzyw sztucznych nowej generacji. ZELLAMID jest zastosowany do
wytwarzania nakrętek nośnych zaś Derlin do produkcji prowadnic ślizgowych wózków unoszących. Tak więc uzyskano wysoką nośność przy
dużej szybkości podnoszenia i niskim zużyciu energii. Pobór mocy przez
kolumny „Werther-LTW” jest o ok. 15% niższy od porównywalnych innych podnośników.

Łatwość manewrowania
Kolumny mobilne typu LTW 75/85/100 posiadają sprężyście obciążalne podpory co uniezależnia od nierówności podłoża i pozwala na utrzymywanie kolumn w pionowej pozycji. W ten sposób unika się uszkodzeń
powstających przy zetknięciu chwiejącej się przy manewrowaniu na
nierównościach kolumny z nadwoziem lub szybą pojazdu.
Jak tylko pojazd jest unoszony wszystkie koła cofają się automatycznie
i podstawa opiera się o posadzkę gwarantując stabilność.
Przednie koła są umieszczone wewnątrz podpór i zabezpieczone przed
jakąkolwiek kolizją. Przednie i tylne rolki zostały tak zaprojektowane
aby uzyskać szczególnie mały promień skrętu co daje łatwość manewrowania nawet w wąskich miejscach.

Łatwość obsługi
Przełącznik na pulpicie sterującym pozwala na łatwy wybór trybu pracy. Przy włączonym trybie dla wszystkich kolumn sterowanie jest możliwe z dowolnej kolumny, przy trybie parującym kolumny sterowanie
odbywa się z kolumny na jednej linii.
Wszystkie kolumny posiadają swój własny pulpit sterowania z przyciskami góra, dół i grzybkiem bezpieczeństwa oraz szybkoblokowane
złącza kablowe.

Bezpieczeństwo
Równoległa i równoczesna praca jest zagwarantowana przez podwójne
sterowniki Siemens PLC oraz czujniki. Wszystkie funkcje podnoszenia
są nadzorowane w celu wykrycia ewentualnych problemów, np. takich
jak przeszkoda pod podporą.
Seria LTW została zbadana i zatwierdzona przez jednostkę notyfikowaną TÜV Sud w Niemczech. Tym samym została przyznana zgodność
z Dyrektywą Maszynową EC oraz ISO 13849.

Wersja Heavy duty – LTW ES
Na żądanie dostępny jest typoszereg LTW ES wykonywany w stopniu
ochrony IP65. Kolumny te różnią się od standardowego wykonania
zastosowanie dodatkowych zabezpieczeń elektrycznych i mechanicznych. Ochrona mechaniczna zawiera komponenty ze stali nierdzewnej
i gumy zabezpieczające przed dostaniem się wody do wewnątrz kolumny z przodu, z tyłu na całej wysokości kolumny. Struktura stalowa jest
zabezpieczona przez wzmocnioną powłokę galwaniczno-lakierniczą
gwarantującą ochronę powierzchni w cyklu Dupont Bectrizinc przez
1500 godzin w środowisku wodno-solnym.
Stopień ochrony IP65 jest rozszerzony na silnik elektryczny, pulpity sterownicze, złącza, czujniki i wyłączniki krańcowe.
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LT 920

TRAWERSA – uwalnianie kół

15 ton
WYPOSAŻENIE DODATKOWE kolumn LTW

LT 922

TRAWERSA – unoszenie naczep

10 ton
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podnośnik czterokolumnowy

WERTHER 480

CERTIFIED by

8 ton

BEZOBSŁUGOWE
ELEKTROHYDRAULICZNE
SAMOPOZIOMOWANIE

DANE TECHNICZNE
Nośność

8000 kg

Wysokość podnoszenia

2000 mm

OPIS TECHNICZNY:

190 mm

––

Rozstaw kolumn wzdłużny

5920 mm

––

Prześwit kolumn poprzeczny

3300 mm

Wysokość po opuszczeniu

Szerokość platform

650 mm

Czas podnoszenia

70 s

Czas opuszczania

50 s

Temperatura pracy
Zasilanie

-10 … +50°C

––
––
––

400 V/3,0 kW

––

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

podnośnik czterokolumnowy

WERTHER 412

CERTIFIED by

12 ton
BEZOBSŁUGOWE
ELEKTROHYDRAULICZNE
SAMOPOZIOMOWANIE

DANE TECHNICZNE
Nośność

12 000 kg

Wysokość podnoszenia

1850 mm

Wysokość po opuszczeniu

190 mm

Rozstaw kolumn wzdłużny

8010 mm

Prześwit kolumn poprzeczny

3350 mm

Szerokość platform

700 mm

Czas podnoszenia / opuszczania

60 s

Temperatura pracy

-10 … +50°C

Zasilanie

400 V/3,0 kW

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
404M dźwignik pomocniczy z napędem ręcznym 4000 kg
404P

dźwignik pomocniczy z napędem pneumatycznym 4000 kg

406M dźwignik pomocniczy z napędem ręcznym 6000 kg
406P
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dźwignik pomocniczy z napędem pneumatycznym 6000 kg
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SATURNUS

podnośniki nożycowe
CERTIFIED by

TRUCK GL
100-200-300-400

Napęd elektrohydrauliczny
Synchronizacja hydrauliczna
System samopoziomowania
Blokady mechaniczne
Sygnalizacja dźwiękowa końcowej fazy opuszczania
DANE TECHNICZNE
Nośność

10 000 kg

20 000 kg

30 000 kg

Wysokość podnoszenia

2200 mm

Wysokość po złożeniu

400 mm

40 000 kg

Moc silnika

5,5 kW

7,5 kW

7,5 kW

11 kW

Masa własna

3600 kg

5600 kg

7600 kg

12 100 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
Podjazdy dla wersji naposadzkowej

TRUCK 100 GL 10 T
dostępne długości: 4000-6000 mm

4000-6000
866
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SERWIS SAMOCHODÓW CIĘ Ż AROW YCH

TRUCK 200 GL 20 T
dostępne długości:
8000-10 000-12 000 mm
8000-10 000-12 000
866 1038 866

TRUCK 300 GL 30 T
dostępne długości:
8000-10 000-12 000-16 000 mm

8000-10 000-12 000-16 000
866 1038 866

TRUCK 400 GL 40 T
dostępne długości
12 000-16 000-20 000-24 000 mm

12 000-16 000-20 000-24 000
866

1038 866

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
404M dźwignik pomocniczy z napędem ręcznym 4000 kg
404P

dźwignik pomocniczy z napędem pneumatycznym 4000 kg

406M dźwignik pomocniczy z napędem ręcznym 6000 kg
406P
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dźwignik pomocniczy z napędem pneumatycznym 6000 kg
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SEROS 3000

urządzenie do pomiaru i regulacji geometrii kół

bT Truck

do samochodów ciężarowych

OPIS TECHNICZNY:

Bezprzewodowe
BlueTooth
Kamery cyfrowe CCD

–– system operacyjny: Windows 10
–– 4 kamery CCD + 2 pozycjonery
lub 6 kamer CCD
–– głowice pomiarowe o zredukowanych
wymiarach z wewnętrznym systemem
kontrolnym
–– samodiagnoza kalibracji
–– elektroniczne poziomice
–– komunikacja bezprzewodowa do 100 m
–– baza danych samochodów z możliwością
okresowego uaktualniania
DANE TECHNICZNE
Dokładność pomiaru kątów poziomych

2’

Dokładność pomiaru kątów pionowych

2’

Uchwyty kół

10-26”

Wbudowane akumulatory

7,2 V; 1,4 Ah

Zasilanie

230 V

Pobór mocy

300 W

Wymiary

1120 × 1610 × 840

Masa

170 kg

WERSJE WYKONANIA

Urządzenie Seros 3000 bT jest komputerową jednostką pomiarową o wysokiej dokładności opracowaną wspólnie z Werther International. W budowie urządzenia zastosowano najnowsze wersje
czujników cyfrowych CCD współpracujące z nadajnikami iR, stąd zastosowane metody pomiarowe
należą do najbardziej dokładnych.
Wszystkie wyniki pomiarów są przekazywane bezprzewodowo do jednostki centralnej.
Urządzenie jest przeznaczone do dokonywania pomiarów i regulacji ustawienia kół samochodów
dostawczych, ciężarowych, autobusów i maszyn roboczych

4 CCD
–– dwie głowice kół przednich
–– pozycjoner LED do kół tylnych
Mierzone parametry:
–– zbieżność całkowita, zbieżność indywidualna, pochylenie koła
–– dla kół osi przedniej: pochylenie i wyprzedzenie osi zwrotnicy,
–– odchylenie osi jazdy od osi symetrii
6 CCD
–– dwie głowice kół przednich
–– dwie głowice kół kół tylnych
Mierzone parametry:
–– zbieżność całkowita, zbieżność indywidualna, pochylenie koła
–– dla kół osi przedniej: pochylenie i wyprzedzenie osi zwrotnicy
–– odchylenie osi jazdy od osi symetrii, nierównoległość osi kół

WYPOSAŻENIEDODATKOWE

KIT-R

Przymiar z magnetycznym mocowaniem
do ramy z głowicą CCD
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KIT-T

Przymiar do kontroli naczep z głowicami CCD

SERWIS SAMOCHODÓW CIĘ Ż AROW YCH

przyrząd do kontroli geometrii kół i osi samochodów

MaxTRUCK

ciężarowych i autobusów
RODZAJE POJAZDÓW:
––
––
––
––
––

obręcze 13-25”
laserowy odczyt kątów poziomych
elektroniczny pomiar kątów pionowych

samochody ciężarowe, dwu- i wieloosiowe
autobusy
autobusy przegubowe
przyczepy
naczepy

MIERZONE PARAMETRY:
–– zbieżność kół przednich sumaryczna
i indywidualna, z dokładnością 5’
–– zbieżność kół tylnych sumaryczna
i indywidualna z dokładnością 5’
–– kąty pochylenia kół z dokładnością 2’
–– wyprzedzenie i pochylenie osi zwrotnicy
z dokładnością 2’
–– nierównoległość osi kół z dokładnością 5’
–– nieśladowość z dokładnością 2 mm
–– odchylenie osi jazdy od osi symetrii
z dokładnością 5’
–– kąty skrętu kół z dokładnością 1°

FUNKCJE URZĄDZENIA:
–– pomiar i regulacja kątów
–– pomiar odkształceń ramy samochodów przyczep i naczep
PRACA NA URZĄDZENIU jest bardzo intuicyjna. Pomiary rozpoczynamy od założenia uchwytów
na obręcze kół. Większość kół jest przystosowana do użycia zaczepów, które znajdują się w zestawie. Kolejna bardzo ważna czynność to kompensacja bicia obręczy kół wykonywana przy pomocy
3 pokręteł i promienia laserowego skierowanego na przymiar. Dysponując dokładnie ustawionymi
w osi kół głowicami wykonujemy pomiary kątów poziomych z pomocą przymiarów.
STEROWANIE ODBYWA SIĘ za pośrednictwem klawiatury głowicy, przy czym pomocne są komunikaty pojawiające się na wyświetlaczach. Funkcje pomiaru zbieżności włączają pracę laserów.
Funkcje pomiaru pochylenia koła oraz kątów osi zwrotnicy wykorzystują czujniki elektroniczne
i wbudowane żyroskopy.
POMIARY KĄTÓW PIONOWYCH ograniczają się do wykonania obrotów kierownicą zgodnie z poleceniami na wyświetlaczach po czym natychmiast wyświetlone zostają dokładne wyniki.

WYPOSAŻENIE STANDARD
głowica pomiarowa

2 szt.

zacisk standard

2 kpl.

obrotnica

2 szt.

liniał synchroniczny

2 kpl.

adapter do pomiaru naczep

1 kpl.

adapter do pomiaru przyczep

1 kpl.

blokada kierownicy

1 szt.

blokada pedału hamulca

1 szt.

wózek

1 szt.

ładowarka akumulatorów

2 szt.

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
zaczepy magnetyczne do kół

2 kpl.

zestaw adapterów do pomiaru ram

1 kpl.

13

w w w . w e r t h e r . p l

MUNSTER 9004 3D

urządzenie do pomiaru i regulacji

Truck-Hibrid

geometrii kół i osi samochodów
ciężarowych i autobusów

OPIS TECHNICZNY:

18 m

––
––
––
––
––
––

4 kamery wysokiej rozdzielczości
stanowisko przejazdowe
zasada pomiaru oparta na przetwarzaniu obrazu 3D
pomiar wszystkich osi pojazdu
pomiar względem ramy
łatwa obsługa – program został utworzony
przy stosowaniu reguł ONETOUCH (TM)
–– sterowanie pracą programu przy pomocy
bezprzewodowego pilota

MIERZONE WIELKOŚCI:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

zbieżność koła lewego i prawego osi przedniej i tylnej
zbieżność całkowita osi przedniej i tylnej
kąt pochylenia koła lewego i prawego osi przedniej i tylnej
kąt wyprzedzenia osi zwrotnicy koła lewego
i prawego osi przedniej
kąt pochylenia osi zwrotnicy koła lewego
i prawego osi przedniej
różnica kątów skrętu kół przednich przy skręcie w lewo i w prawo
maksymalny kąt skrętu wewnętrzny i zewnętrzny koła lewego
i prawego osi przedniej
nierównoległość osi kół jezdnych
śladowość kół jezdnych
różnica kątów pochylenia kół przednich i tylnych
różnica kątów wyprzedzenia osi zwrotnicy kół przednich
różnica kątów pochylenia osi zwrotnicy kół przednich
kąt zawarty koła lewego i prawego osi przedniej
kąt skoszenia osi tylnych w układzie tandem
suma kątów wyprzedzenia osi zwrotnicy kół przednich
kąt centrowania
kąt Ackermana koła lewego i prawego osi przedniej
przesunięcie kół przednich i tylnych na osi
rozstaw osi kół z lewej i prawej strony
rozstaw kół przednich i tylnych
różnica rozstawu kół przednich i tylnych

WYPOSAŻENIE STANDARD
2-kamerowe kolumny pomiarowe
pulpit sterowniczy z zestawem komputerowym DELL

2 szt.
monitor 23”
drukarka laserowa
Windows 10

zacisk koła 13-25”

4 szt.

tarcza refleksyjna koła

4 szt.

sonda pozycjonująca ramy pojazdu

1 szt.

obrotnica

2 szt.

blokada kierownicy
blokada pedału hamulca
pilot zdalnego sterowania
BAZA DANYCH
–– bezpłatna aktualizacja przez 10 lat
WYPOSAŻENIE DODATKOWE
–– wózek osprzętu
–– monitor 50”
WERSJE WYKONANIA
TRUCK do samochodów ciężarowych, przyczep, naczep, autobusów
HIBRID dodatkowo do samochodów osobowych i dostawczych
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WERTHER

ZASADA DZIAŁANIA oparta jest na przetwarzaniu obrazu wideo
z 4 kamer wysokiej rozdzielczości. Algorytm komputerowy
rozpoznaje położenie tarcz z markerami w przestrzeni
trójwymiarowej. Tarcze są sztywnie powiązane za pomocą
uchwytów szybkomocujacych z obręczami kół.
METODA 3D pomiaru geometrii kół i ustawienia osi pojazdów
należy do najszybszych i najobiektywniejszych metod
pomiarowych. Ryzyko uszkodzenia zostało ograniczone
przez brak jakichkolwiek elementów elektronicznych mocowanych
do kół. Kamery są łączone bezpośrednio z komputerem za pomocą
Internetu.
TARCZE REFLEKSYJNE – zawierają precyzyjnie nadrukowane
markery zabezpieczone przed działaniem paliw i olejów.
Obudowa jest odporna na uderzenia.

zintegrowana linia diagnostyczna

Munster 8018

18 ton

HAMULCE
pomiar sił hamowania pojazdów o nacisku osi
do 18 ton z napędem na jedną lub dwie osie
–– siła hamowania każdego koła
–– statyczna i dynamiczna asymetria
hamulców dla każdej osi
–– wskaźnik efektywności hamulca
postojowego i roboczego
–– pomiar nacisku na pedał hamulca
zakres szerokości

800-3100 mm

wymiary rolek

1150 × 271 mm

rozstaw rolek

475 mm

prędkość rolek

2,5-5 km/h

zakres pomiarowy

0-40 kN

moc silników

2 × 11 kW

ZAWIESZENIE
kontrola stopnia przylegania kół metodą Eusama
zakres szerokości

800-2200 mm

maksymalny nacisk osi

13 ton

skok płyty

6 mm

częstość początkowa

25 Hz

moc silników

2 × 3 kW

POŚLIZG BOCZNY
szybka ocena ustawienia kół
dopuszczalny nacisk osi

18 ton

wymiary płyty

1020 × 780 × 95 mm

zakres pomiarowy

20 m/km

PULPIT STEROWNICZY:
–– tryb pracy automatyczny i ręczny
–– pilot zdalnego sterowania – bluetooth
–– monitor dotykowy 22,5”
na wysięgniku przegubowym
–– drukarka laserowa
–– czujnik nacisku na pedał hamulca (opcja)
–– czujnik ciśnienia w układzie pneumatycznym
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Titanium 1000

montażownica do kół 13-27”
Dwie prędkości
Do montażu opon dętkowych i bezdętkowych
Montażownica do kół samochodów ciężarowych, autobusów i maszyn roboczych o średnicy obręczy do 27”. Urządzenie posiada dwie prędkości wrzeciona. Wrzeciono jest ustawiane mechanizmem
hydraulicznym na wymaganej wysokości co ułatwia montaż koła.
Narzędzie robocze jest uniwersalne: do opon zabezpieczonych pierścieniami, jak i do opon bezdętkowych.
Urządzenie jest sterowane zdalnie przy pomocy przestawnej kolumny sterowniczej.
Montażownica została zaprojektowana i jest produkowana jako wyposażenie specjalistycznego
serwisu ogumienia.
Urządzenie transportuje i instaluje autoryzowany przez producenta personel.

DANE TECHNICZNE
Maksymalna średnica koła

1600 mm

Maksymalna szerokość koła

700 mm

Maksymalna masa koła

1270 kg

Prędkość obrotowa

5/10 obr./min.

Poziom hałasu

70 dB (A)/1 m

Masa własna
Temperatura użytkowania

Titanium 2000

570 kg
-10 … + 50°C

Środowisko pracy
zamknięte pomieszczenie

montażownica do kół 14-46” (56”)
Dwie prędkości
Do montażu opon dętkowych i bezdętkowych
Montażownica do kół samochodów ciężarowych, autobusów i maszyn roboczych o średnicy obręczy
do 46". Opcjonalnie dostępne są przedłużenia ramion uchwytu dla średnic do 56". Urządzenie posiada dwie prędkości wrzeciona. Wrzeciono jest ustawiane mechanizmem hydraulicznym na wymaganej wysokości, co ułatwia montaż koła. Samocentrujące uchwyty maszyny są obsługiwane przez
wysokociśnieniowy układ hydrauliczny o regulowanym ciśnieniu roboczym od 2 do 11 MPa. Podczas
obracania uchwytu ciśnienie robocze jest wskazywane przez zainstalowany manometr. Narzędzie
robocze jest uniwersalne: do opon zabezpieczonych pierścieniami, jak i do opon bezdętkowych.
Urządzenie jest sterowane zdalnie przy pomocy przestawnej kolumny sterowniczej. Montażownica
została zaprojektowana i jest produkowana jako wyposażenie specjalistycznego serwisu ogumienia.

DANE TECHNICZNE

SILNIK ELEKTRYCZNY

Maksymalna średnica koła

2300 mm

Moc silnika pompy hydr.

1,5 kW

Maksymalna szerokość koła

1065 mm

Maksymalna masa koła

1500 kg

Moc silnika napędu
wrzeciona

1,8 kW

Napięcie

400 V

Poziom hałasu

70 dB (A)/1 m

Masa własna
Temperatura użytkowania

Pobór prądu

770 kg

Środowisko pracy zamknięte pomieszczenie

GALAXY 1690

15 A

-10 … + 50°C
Opcja przedłużenie ramion
wrzeciona do 56”

wyważarka do kół 10-26”
Podnośnik pneumatyczny
Uniwersalna do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych
CHARAKTERYSTYKA:
––
––
––
––
––
––
––

Komputer pomiarowy
z monitorem LCD
Autotest
Samokalibracja dla każdego
typu koła
Funkcje do obręczy ze stopów
lekkich ALU, ALU S
Pneumatyczna winda do kół
Hamulec
Użyteczny i przyjazny panel
roboczy z wnękami na ciężarki

DANE TECHNICZNE
Szerokość obręczy

1,5”-20”

Maks. średnica zewn. koła

870 mm

Maks. szerokość koła

510 mm

Maksymalny ciężar koła
Prędkość obrotowa
Czas cyklu
Dokładność wyważania
Zasilanie elektryczne
Masa własna
Zasilanie pneumatyczne
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WERTHER

200 kg
120 obr./min.
6-20 s
1 gr
230 V/50 Hz
220 kg
8-10 bar

SERWIS SAMOCHODÓW CIĘ Ż AROW YCH

hydrauliczny wózek do kół 700 kg

PL701

Regulowany rozstaw rolek podporowych
Można jednocześnie obsługiować koła bliźniacze
Dozwolone jest mycie kół na wózku
DANE TECHNICZNE
Udźwig

700 kg

Wysokość minimalna

140 mm

Wysokość maksymalna

660 mm

Rozstaw rolek regulowany

470-740 mm

Podwójna prędkość pompy hydraulicznej
Wymiary

1020×930×1130 mm

Masa własna

130 kg

dźwignik jezdny 31/15 t

W132B

dwustopniowy
hydro-pneumatyczny
CHARAKTERYSTYKA:

–– zwarta i wytrzymała konstrukcja
–– łączniki przedłużające
–– sterowanie ręcznym zaworem
pneumatycznym
–– wysięgnik do wygodnego
manewrowania dźwignikiem
Producent:
WERTHER

klatka do pompowania kół

MetBox

DANE TECHNICZNE
Model MetBox

Model MetBoxXL

Wymiary wewnętrzne

540/1160/1280

730/1400/1450

Wymiary zewnętrzne

655/1300/1300

850/1550/1500

180 kg

200 kg

Waga
Maksymalne wymiary
opony i felgi

385/85 R 22,5”

Do pompowania kół dętkowych i bezdętkowych. Wykonany jest z odpowiednich materiałów gwarantując bezpieczeństwo w czasie pompowania, a także maksymalne wytłumienie ewentualnej
eksplozji. Wyposażony jest w rolki pozwalające na obracanie kołem oraz pedał wspomagający wytoczenie koła z klatki.
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automatyczna stacja do klimatyzacji

WERTHER AC930

Czynnik chłodniczy R134a
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.
CECHY WYRÓŻNIAJĄCE
Zbiornik czynnika 12 kg
Pompa próżniowa 130 l/min.
Szybki odzysk 300 g/min.
Funkcja płukania czynnikiem

WERSJE WYKONANIA
AC 930NG
stacja przystosowana do R1234yf
AC 930 Country stacja mobilna
W KOMPLECIE
• lampa UV i okulary UV • elektroniczny
detektor nieszczelności lub ozonator 500 mg/h

Dokładna 24-bitowa waga
Podciśnieniowe wykrywanie nieszczelności
Dwuwierszowy wyświetlacz LCD

automatyczna stacja do klimatyzacji

WERTHER
AC960 AC1000

Czynnik chłodniczy R134a
Baza danych i drukarka
Całkowicie metalowa obudowa
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.
CECHY WYRÓŻNIAJĄCE
Duży zbiornik 22 kg
Pompa próżniowa 130 l/min.
Szybki odzysk 300 g/min.
Funkcja płukania czynnikiem
Funkcja dozowania oleju HYBRYDA
Pamięć usług

WERSJE WYKONANIA
AC 1000 stacja przystosowana do R1234yf
ze zbiornikiem 12 kg
F-GAZY
przeszkolenie z obsługi urządzenia powiązane
z wystawieniem zaświadczenia F-Gazy (bez dopłaty)
W ZESTAWIE
• zestaw wykrywania nieszczelności UV
• detektor elektroniczny przecieków
lub ozonator 500 mg/h

Długie przewody 300 cm
Łatwy dostęp do filtrów
Dostępny port USB do transmisji danych
Duży wyświetlacz 132 × 42 mm

automatyczna stacja do klimatyzacji

WERTHER FR 3002

Zbiornik wewnętrzny 40 kg
Do dużych instalacji klimatyzacyjnych
Baza danych
UNIWERSALNE ZASTOSOWANIE, w tym do klimatyzatorów o dużych pojemnościach: autobusy,
chłodnie.

DANE TECHNICZNE
Wydatek pompy próżniowej

JEST PRZEZNACZONY DO: kontroli ciśnień w układzie, odzyskiwania czynnika, oczyszczania
układu przez wytworzenie próżni, kontroli szczelności metodą podciśnieniową, uzupełniania oleju
w układzie, napełniania czynnikiem
WERSJE WYKONANIA
FR 3002NG stacja przystosowana do R1234yf
150 l/min.
F-GAZY

Zdolność wytwarzania próżni
Objętość zbiornika załadunkowego
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5×10 mbar

0,75 kg/min.

Szybkość odzysku

40 kg

Dokładność dozowania czynnika

± 10 g

Masa własna

164 kg

Zasilanie

230 V

F-GAZY

przeszkolenie z obsługi urządzenia powiązane
z wystawieniem zaświadczenia F-Gazy (bez dopłaty)
W ZESTAWIE
• zestaw wykrywania nieszczelności UV
• detektor elektroniczny przecieków
lub ozonator 500 mg/h

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

agregat do płukania klimatyzacji

FLUSH A/C 5000

DO CZYSZCZENIA UKŁADU ze starego oleju oraz mechanicznych produktów zużycia sprężarki
i uszczelek. Opatentowana metoda przywraca fabryczną czystość i parametry założone przez konstruktorów.

CHARAKTERYSTYKA
––

DANE TECHNICZNE
Filtry

1 um i 5 um

Pojemność zbiornika

2l

Pojemność płukanych
komponentów

do 5 l

––

––

sprężone
powietrze
lub azot
3,5÷7 bar

Zasilanie

––

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
przy okazji przepływu detergentu pod ciśnieniem łatwo wykrywalne
i lokalizowane są nieszczelności układu

ozonator 3600 mg/h

WO3600

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 kabin samochodów ciężarowych.
Wyższe stężenia mogą powodować odbarwienia tapicerki i inne uszkodzenia
230 V/21 W

Zasilanie
Programator czasowy

3500-4000 mg/h

Wydajność generatora ozonu
Wydajność pompy wewnętrznej

5-8 l/min.

Programowalne stany licznika

1-30 min.
17 KPa

Ciśnienie wytwarzane przez pompę

5-40°C

Zakres temperatur środowiska pracy
Metoda generowania ozonu

ID 134 / ID 1234

OPCJA WO7000
wydatek 7000 mg/h

wyładowania koronowe

Identyfikator czynnika HARTMANN
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.
Wskazania:
–– czysty czynnik
–– inny czynnik lub zanieczyszczenie
–– obecność powietrza
Wersja wykonania:
ID 134a do kontorli czystości R134a
ID 1234 do identyfikacji R1234yf

DANE TECHNICZNE
Czas pomiaru

90 s

Pobierana próbka

2g

Dokładność

> 1%

Zasilanie

12 V DC

Identyfikator 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.
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CDP 5 Plus Truck

głowica diagnostyczna
Inteligentne narzędzie V generacji
Szybka i wiarygodna diagnoza
Przyjazne oprogramowanie
Tym urządzeniem przeprowadzisz rozszerzoną diagnostykę ciężarówek, autobusów, ciągników siodłowych i naczep. Dostępne są specyficzne programy 37 marek
z danymi od roku 1995. Umożliwia odczyt i kasowanie kodów błędów, ustawianie
konfiguracji parametrów, wykonywanie regulacji i kalibracji

DANE TECHNICZNE
6-36 V

Zasilanie
Maks. pobór mocy

KABEL POŁĄCZENIOWY

1600 mm (UL2517 16C×26AWG+AL 6.8 mm czarny),
odpinany (26 pin Hd) Wtyk ISO15031-3 (SAE J1962)
z lampą LED (2 akumulatory CR1216)

480 g

Waga
Temperatura pracy

-20° to 70°C

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY USB ze złączem typu B i Bluetooth®
wersja 2.1 + EDR, zasięg 30 m

Współpracuje z komputerem.
Rejestruje wszystkie wykonane czynności tworząc dokumentacje dla klientów

HV2000

2×HS CAN (ISO 11898-2), SW CAN (SAE J2411),
K/L (ISO 9141-2), VPW (J1850), PWM (J1850),
RS485 (J1708), TTL and (SPI, analog in, 5volt out)

500 mA
180 × 85 × 30 mm

Wymiary

PROTOKOŁY KOMUNIKACJI

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE

Pamięć wymienna Micro-SD, przycisk wyzwalacza,
buzzer i kolorowy wskaźnik

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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WERTHER

SERWIS SAMOCHODÓW CIĘ Ż AROW YCH

WERTHER

prasa hydrauliczna 30/50 ton

PR30 PM – PR50 PM

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Przesuwny lewo-prawo siłownik
Napęd ręczny
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

Przesuwny siłownik

opcja: zestaw stempli
opcja: płyta do wyciskania sworzni

WERTHER

Seria HEAVY DUTY

PR30 PMS – PR50 PMS

Manometr
i nomogram ciśnienia

prasa hydrauliczna 15/20/30/50 ton
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Tłok przesuwny w poprzek prasy
Napęd ręczny i nożny
Regulowana prędkość tłoka
Tłok hydrauliki pokryty chromem
Manometr ciśnienia w układzie hydraulicznym
Samoczynny powrót tłoka
Zawór przeciążeniowy
Winda do ustawiania wysokości łoża
Pryzmy „V” w komplecie

Napęd nożny

Zestaw stempli (opcja)

opcja: zestaw stempli
opcja: płyta do wyciskania sworzni

Płyta do wyciskania (opcja)

WERTHER

PR50 PRM – PR100 PRM

prasa elektrohydrauliczna 50/100 ton
– Sterowanie przyciskami
– Regulowana prędkość tłoka
– Tłok hydrauliki
pokryty chromem
– Manometr ciśnienia
w układzie hydraulicznym
– Samoczynny powrót tłoka
– Zawór przeciążeniowy
– Łoże przestawiane
przez zawiesie siłownika
– Pryzmy „V” w komplecie
opcja: zestaw stempli
opcja: płyta do wyciskania
sworzni

PR30PM

PR50PM

PR30PMS

PR50PMS

PRM50

PRM100

A

1950

2220

1920

2000

2290

2280

B

890

980

990

950

985

1290

D

710

780

790

790

790

1030

Fmin

115

70

Fmax

1020

1065

1030

160

150

30

50

230

370

G
nacisk
masa kg
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65

240

1000

1050

1000

150

150

250

320

30

50

50

100

280

390

420

950
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GD-49-270-515B

sprężarka tłokowa 3,0 kW
MOC SILNIKA ELEKTRYCZNEGO jest przenoszona na sprężarkę poprzez pas klinowy. Obroty
spreżarki są znacznie mniejsze niż silnika elektrycznego co gwarantuje cichszą pracę, dłuższą żywotność oraz większą wydajność w porównaniu do napędu bezpośredniego. Cylindry sprężarek są
żeliwne co decyduje o wydłużonym użytkowaniu.

DANE TECHNICZNE
hałas

515 l/min.

ciśnienie

10 bar

zbiornik
moc silnika

270 l
3,0 kW

napięcie zasilania

400 V

ciężar

140 kg

wymiary

GD-SMART 5,5-270

< 80 dB

wydatek

150 × 59 × 126 cm

sprężarka śrubowa 5,5 kW
URZĄDZENIE KOMPAKTOWE o estetycznym kształcie obudowy wraz ze zbiornikiem. Charakteryzuje się dużą niezawodnością i wysokim poziomem technicznym. Przeznaczone do pracy ciągłej
przy poziomie hałasu do 68 decybeli. Koszty serwisowania urządzenia i filtrów sprężonego powietrza są niskie.

DANE TECHNICZNE
zbiornik

270 l

hałas

68 dB

wydajność

730 l/min.

ciśnienie

10 bar

moc silnika

5,5 kW

napięcie zasilania

400 V

ciężar

285 kg

wymiary

167 × 76 × 125 cm

Gwarancja
36 MIESIĘCY

przyrząd do pompowania kół

PA-12

Do pomiaru ciśnienia powietrza w ogumieniu oraz do pompowania. Pompowanie do zadanego ciśnienia odbywa się w sposób automatyczny. Jest zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
legalizacji urządzeń ciśnieniowych przez Główny Urząd Miar.

DANE TECHNICZNE
wymiary

320 × 280 × 260 mm

napięcie zasilania

230 V

pobór mocy

30 VA

zasilanie pneumatyczne

8-12 bar

zakres wskazań

0-12 bar

dokładność

0,1 bar

inflator

IF-25

Przeznaczony do impulsowego pompowania opon bezdętkowych
DANE TECHNICZNE
wymiary
ciśnienie maks.
pojemność zbiornika
masa
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WERTHER

600 × 600 × 260 mm
1 MPa
25 l
18 kg

SERWIS SAMOCHODÓW CIĘ Ż AROW YCH

W106

LT 932

żuraw warsztatowy 2 tony

podstawa mobilna 10 ton
HEAVY DUTY
–– regulowana
długość wysięgnika
–– zawór łagodnego
opuszczania
–– podwójna prędkość
–– chromowane tłoczysko
–– wysokość haka
520-2930 mm
–– ciężar własny 320 kg

––
––

wysokość minimalna
1385 mm
wysokość maksymalna
2065 mm

W160
dźwignik skrzyń biegów 10 ton

WL 1763

––
––
––
––

––

––

nożna pompa
hydrauliczna
chromowane
tłoczysko
zawór przeciążeniowy
zawór płynnego
opuszczania
dwustopniowy
wysokość płynnie
regulowana od 1250
do 2100 mm
ciężar własny 135 kg

zestaw do napełniania olejem
– beczka 200 kg

WL 1835
zlewarko-wysysarka

WL 1781

Jezdne urządzenie do wychwytywania
lub odsysania oleju
–– zbiornik o pojemności 80 l
–– wanna wychwytująca 22 l
Wanna mocowana na pantografie
obniżana do poziomu posadzki
Ciężar własny 55,2 kg

zestaw do dozowania smaru
– beczka 50 kg

Jezdne urządzenie do wychwytywania
lub odsysania oleju
–– zbiornik o pojemności 120 l
–– wanna wychwytująca 60 l
Wanna mocowana na pantografie
obniżana do poziomu posadzki
Ciężar własny 87,5 kg

zestaw do napełniania
skrzyń biegów 24 l

WL 1834
zlewarko-wysysarka

WL 1910

WL 1800
wanna

Zbiornik do wychwytywania oleju
o pojemności 24 l z wysuniętymi rolkami
do dopasowania do każdego kanału.
Rozstaw rolek regulowany do 1410 mm
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KA LK UL ATO R RE SU RS U PO DN OŚ

INFO DATA
dane techniczne
porady techniczne
porady prawne
dozór techniczny

FILMY
instruktażowe
i prezentujące
możliwe zastosowania
urządzeń

NIKÓW

OPISY
nasza oferta
fotografie
schematy
wymiary
dane techniczne

NOWOŚCI
nowe urządzenia
i nowe technologie
napraw
i obsługiwania

SZKOLENIE
wielostopniowe
kształcenie
mechaników
na poziomie
profesjonalnym
ZAŚWIA DCZENIA

F-GAZY

OK AZ JE
czyszczenie
magazynów
z towarów
starszych niż rok
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