


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 BASE: WERTHER – BEISSBARTH – SICAM – 

APAC – FOG – API – TECALEMIT

Strategią Grupy jest przyspieszenie rozwoju i ugruntowanie pozycji liderów. Połączone wysiłki dotyczą 

wspomagania i zabezpieczenia technicznego rynku pojazdów autonomicznych i elektromobilności.

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.

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.

APAC specjalizuje się w urzadzeniach do serwisu olejowego i smarowania.

TECALEMIT jest przodujacym dostawcą linii diagnostycznych i laserowych urządzeń do geometrii kół.

FOG produkuje i wspiera motoryzację od ponad 90 lat . Podnośniki FOG są znane na całym świecie.

API to nowoczesne technologie diagnostyczne.

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

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

Zarządzanej i wspieranej przez
Stargate Capital GmbH

WERTHER Polska
w Europejskiej Grupie Producenckiej
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podnośnik jednokolumnowy 2500 kg

WERTHER MM25

DANE TECHNICZNE
Nośność 2500 kg
Wysokość podnoszenia 1933 mm
Wysokość po opuszczeniu 130 mm
Czas podnoszenia 25 s
Czas opuszczania 45 s
Temperatura pracy -10ºC ÷ +50ºC
Zasilanie 400 V/2,2 kW
Ciężar własny 700 kg

2500 kg

PLATFORMA NOŚNA 
wyposażona jest w podpory 
o regulowanej wysokości, umocowane

teleskopowo + przegubowo + obrotowo

OPIS TECHNICZNY:
– Wyposażony w urządzenia zabezpieczające: 

mechaniczne, hydrauliczne, elektromechaniczne 

– Dostosowany do uniesienia samochodu osobowego 
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 do potrzeb kosmetyki samochodowej

– Zdolny do podnoszenia samochodów z ram blacharskich 

– Umożliwia transport pojazdów na terenie 
serwisu samochodowego

	 Podnośnik	mobilny
	 Elektrohydrauliczny
	 Sztywna	i	mocna	konstrukcja
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podnośnik jednokolumnowy 1200 kg

MONOLIFT

1200 kg

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia maks. 1840 mm
Udźwig 1200 kg
Szerokość całkowita 2000 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 55 s
Zasilanie 400 V/2,6 kW
Ciężar własny 500 kg

	 Napęd	elektromechaniczny
	 Samosmarowanie 

z	kubeczka	olejowego
	 Elektromechaniczny 

układ	zabezpieczający
	 Podwójna	nakrętka	nośna

– Napęd elektromechaniczny

– Walcowana na zimno śruba nośna

– Silnik elektryczny o przedłużonej trwałości 
z zabezpieczeniem termicznym

– Nakrętka nośna z kontrolą zużycia

– Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V

– Regulacja rozstawu pomostów

Nakrętka nośna wykonana z tworzywa na bazie teflonu. Bezpieczeństwo 
gwarantuje dodatkowa nakrętka. Typowa trwałość przekracza 10 lat.
Kubeczek umieszczony w wózku podnośnika napeniony jest olejem 
smarnym, który rozprowadzany jest po śrubie nośnej przez filcowy knot.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

IDEALNY PODNOŚNIK 
DO OBSŁUGI i NAPRAW 
SAMOCHODÓW MIEJSKICH, 
ELEKTRYCZNYCH 
i QUADOW

V1128 zestaw wideł

V1129 zestaw ramp pomocniczych
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podnośnik jednokolumnowy 3500 kg

ECOLIFT

3500 kg

PODNOŚNIK DO SYSTEMÓW DEMONTAŻU 
i UTYLIZACJI SAMOCHODÓW

Ramię A – zestaw wychwytujący

Ramię B – zestaw ekstrakcyjny

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia maks. 2063 mm
Wysokość minimalna 290 mm
Udźwig 3500 kg
Szerokość całkowita 1576 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 60/45 s
Zasilanie 400 V/2,2 kW
Ciężar własny 600 kg

Na kolumnie znajdują się specjalne uchwyty 
do zamontowania ramion wyposażonych 
w sondy ekstrakcyjne i wanny wychwytujące płyny.
Ramiona z wyposażeniem dostarczane jako opcja

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

	 Napęd	elektrohydrauliczny
	 Samoczynna	blokada	mechaniczna
	 Specjalne	ramiona	podporowe

– Zabezpieczenia mechaniczne 
i hydrauliczne

– Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V

– Zawór przeciążeniowy

– Zawór łągodnego opuszczania

– Idealny dostęp 
do demontowanych podzespołów

– Cicha praca i wysoka trwałość

– Odporność na środowisko 
zanieczyszczone pyłami

– Opcjonalne ramiona do sond 
ekstrakcyjnych i wanien wychwytujących
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podnośnik dwukolumnowy 2800 kg

WERTHER 280A

2800 kg

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia maks. 1890 mm
Wysokość minimalna 90 mm
Odległość między kolumnami 2460 mm
Szerokość całkowita 3170 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 55 s
Zasilanie 400 V/4,0 kW
Ciężar własny 620 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

B1140 przedłużenie podstawek 20 mm
L953 przedłużenie podstawek 100 mm
L954 przedłużenie podstawek 170 mm

	 Usztywniająca	rama	fundamentowa
	 Kubeczki	z	olejem	smarującym
	 Podwójne	nakrętki	nośne	wykonane 

z	nylatronu	NSM

Standardowo podstawki mają wysokość tylko 
90 mm. Wraz z 3-stopniowymi, asymetrycznymi 
ramionami pozwalają na pewne podparcie zarówno 
szerokich, jak i długich samochodów.

Nakrętki nośne wykonane z tworzywa na bazie teflonu. 
Bezpieczeństwo gwarantuje dodatkowa nakrętka.
Elektromechaniczny układ nadzoru pracy podnośnika 
kontroluje czy nie zostało przekroczone dopuszczalne 
zużycie nakrętek nośnych.
Ponadto sprawdza czy przy opuszczaniu samochodu 
pod ramionami nośnymi nie znajduje się przeszkoda.

Podnośnik jest samoczynnie smarowany 
w każdym swym położeniu. Kubeczki znajdujące się 
w wózkach są wypełnione olejem i mają za zadanie 
smarować śruby nośne na całej wysokości 
za pośrednictwem filcowych knotów.

– Napęd elektromechaniczny

– Rama posadzkowa ułatwiająca instalację 
na słabszej jakości posadzkach

– Asymetryczne ramiona podporowe

– 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

TA KONSTRUKCJA 
JEST DOSKONALONA PRZEZ 50 LAT 
I JEST CAŁKOWICIE DOPRACOWANA
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podnośnik dwukolumnowy 3000 kg

WERTHER 301

3000 kg

	 Usztywniająca	rama	fundamentowa
	 Kubeczki	z	olejem	smarującym
	 Podwójne	nakrętki	nośne	wykonane 

z	nylatronu	NSM

– Napęd elektromechaniczny

– Rama posadzkowa ułatwiająca instalację 
na słabszej jakości posadzkach

– Asymetryczne ramiona podporowe

– 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

Standardowo podstawki mają wysokość tylko 90 mm. 
Wraz z 3-stopniowymi, asymetrycznymi ramionami pozwalają 
na pewne podparcie zarówno szerokich, jak i długich samochodów.
Nakrętki nośne wykonane z tworzywa na bazie teflonu. Bezpieczeństwo 
gwarantuje dodatkowa nakrętka. Typowa trwałość nakrętek przekracza 10 lat.
Elektromechaniczny układ nadzoru pracy podnośnika kontroluje 
czy nie zostało przekroczone dopuszczalne zużycie nakrętek nośnych. 
Ponadto sprawdza czy przy opuszczaniu samochodu pod ramionami nośnymi 
nie znajduje się przeszkoda.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
B1140 przedłużenie podstawek 20 mm
L953 przedłużenie podstawek 100 mm
L954 przedłużenie podstawek 170 mm

Wymiary ramion 301 ClickSystem

WYKONANIE SPECJALNE:
301 Click System ramiona z podstawkami 

szybko-nastawnymi
301 /32 wersja wzmocniona 3200 kg

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia maks. 1950 mm
Wysokość minimalna 90 mm
Odległość między kolumnami 2460 mm
Szerokość całkowita 3170 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 55 s
Zasilanie 400 V/4,5 kW
Ciężar własny 645 kg
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podnośnik dwukolumnowy 3000 kg

WERTHER 300 S

3000 kg

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia maks. 1945 mm
Wysokość minimalna 95 mm
Odległość między kolumnami 2410÷3050 mm
Szerokość całkowita 3260÷3900 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 55 s
Zasilanie 400 V/2×2,6 kW
Ciężar własny 600 kg

Wymiary ramion 300S ClickSystem

– Zasada działania: napęd śrubowy

– Supergładkie – walcowane na zimno 
śruby nośne

– Dwa silniki napędowe o przedłużonej 
trwałości z zabezpieczeniem termicznym

– Elektroniczna synchronizacja wózków

– Elektromechaniczny system kontrolujący 
zużycie nakrętek głównych

– Zabezpieczenie przed opuszczeniem 
ramion na przeszkodę

	 Bardzo	cichy
	 Kubeczki	z	olejem	smarującym
	 Podwójne	nakrętki	nośne	wykonane 

z	nylatronu	NSM
	 Szeroki	rozstaw	kolumn	–	prześwit 

w	zakresie	2,41	…	3,05	m

Standardowo podstawki mają wysokość tylko 95 mm. Wraz z 2, 3-stopniowymi, 
asymetrycznymi ramionami pozwalają na pewne podparcie szerokich 
i długich samochodów. Nakrętki nośne wykonane z tworzywa 
na bazie teflonu. Bezpieczeństwo gwarantuje dodatkowa nakrętka. 
Typowa trwałość nakrętek przekracza 10 lat.
Elektromechaniczny układ nadzoru pracy podnośnika kontroluje 
czy nie zostało przekroczone dopuszczalne zużycie nakrętek nośnych. 
Ponadto sprawdza czy przy opuszaniu samochodu pod ramionami nośnymi 
nie znajduje się przeszkoda.
Kubeczki umieszczone w wózkach napełnione są olejem smarnym, który 
rozprowadzany jest po śrubie nośnej przez filcowe knoty. Wysoka kultura pracy.

KONSTRUKCJA UDOSKONALANA PRZEZ PONAD 40 LAT

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
B1140 przedłużenie podstawek 20 mm
L953 przedłużenie podstawek 100 mm
L954 przedłużenie podstawek 170 mm

WYKONANIE SPECJALNE:
300S Click System ramiona z podstawkami 

szybko-nastawnymi
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podnośnik dwukolumnowy 4000 kg

WERTHER 254S4

4000 kg

	 Bez	podstawy
	 Samosmarowanie
	 Podwójne	nakrętki	nośne
	 Symetryczne	długie	ramiona

– 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

– Automatyczna blokada ramion

– Dwa silniki napędowe o przedłużonej trwałości 
z zabezpieczeniem termicznym

– Elektromechaniczny system kontrolujący 
zużycie nakrętek głównych

– Zabezpieczenie przed opuszczeniem ramion 
na przeszkodę

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia maks. 1960 mm
Wysokość minimalna 103 mm
Odległość między kolumnami 2990÷3250 mm
Szerokość całkowita 3260÷3900 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 55 s
Zasilanie 400 V/2×2,6 kW
Ciężar własny 700 kg

Symetryczny podnośnik bez podstawy zapewia dużą wolną powierzchnię roboczą.
Kable łączące kolumny mogą zostać poprowadzone w górnym stelażu 
lub zostać zagłębione w kanale w posadzce.
Elekroniczna synchronizacja wózków zapewnia utrzymywanie poziomu w granicach 
24 mm. Specjalnie produkowane elektryczne silniki napędowe posiadają długą 
żywotność i są zabezpieczone przed przeciążeniami czujnikami termicznymi.
Standardowo podstawki mają wysokość 103 mm. Wraz z 3-stopniowymi, 
symetrycznymi ramionami pozwalają na pewne podparcie szerokich 
i długich samochodów, vanów i busów.
Elektromechaniczny układ nadzoru pracy podnośnika kontroluje czy nie zostało 
przekroczone dopuszczalne zużycie nakrętek nośnych. Ponadto sprawdza 
czy przy opuszaniu samochodu pod ramionami nośnymi nie znajduje się przeszkoda.
Nakrętki nożne wykonane są z wysokiej jakości brązu łożyskowego. 
Śruby nośne są pernamentnie smarowane olejem na swej całej długości 
przy pomocy specjalnego samoczynnego mechanizmu.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
B1140 przedłużenie podstawek 20 mm
L953 przedłużenie podstawek 100 mm
L954 przedłużenie podstawek 170 mm

WYKONANIE SPECJALNE:
300S Click System ramiona z podstawkami 

szybko-nastawnymi

Wymiary ramion 254S4 ClickSystem

10



DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia maks. 1940 mm
Wysokość minimalna 90 mm
Odległość między kolumnami 2855 mm
Szerokość całkowita 3520 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 55 s
Zasilanie 400 V/2×2,6 kW
Ciężar własny 900 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
B1140 przedłużenie podstawek 20 mm
L953 przedłużenie podstawek 100 mm
L954 przedłużenie podstawek 170 mm

WYKONANIE SPECJALNE:
254 Click System ramiona z podstawkami 

szybko-nastawnymi

Wymiary ramion 254BF ClickSystem

podnośnik dwukolumnowy 3600 kg

WERTHER 254BF

3600 kg

	 Rama	posadzkowa
	 Samosmarowanie
	 Podwójne	nakrętki	nośne
	 Wał	Cardan’a

– Zasada działania: napęd śrubowy

– Podwójne nakrętki z kontrolą zużycia

– Dwa silniki napędowe

– Synchronizacja mechaniczna wózków 
wałem Cardan’a

– Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V

– Automatyczna blokada ramion

– Dwa silniki napędowe o przedłużonej 
trwałości z zabezpieczeniem termicznym

– Elektromechaniczny system kontrolujący 
zużycie nakrętek głównych

– Zabezpieczenie przed opuszczeniem 
ramion na przeszkodę

Możliwość instalacji na posadzkach o niskiej wytrzymałości. Rama usztywniająca 
pozycjonuje względem siebie kolumny podnośnika i stanowi podparcie przekładni 
stożkowych synchronizujących pracę wózków.
Do napędu są wykorzystane dwa specjalnie produkowane elektryczne silniki 
posiadające długą żywotność i zabezpieczone przed przeciążeniami 
czujnikami termicznymi.
Mechaniczna synchronizacja pracy silników wałem Cardan’a zapewnia 
idealną poziomą pracę wózków.
Niskoprofilowe 3 stopniowe ramiona mają wysokość 90 mm i pozwalają na pewne 
podparcie niskich a także szerokich i długich samochodów, vanów i busów. 
Elektromechaniczny układ nadzoru pracy podnośnika kontroluje czy nie zostało 
przekroczone dopuszczalne zużycie nakrętek nośnych. Ponadto sprawdza 
czy przy opuszaniu samochodu pod ramionami nośnymi nie znajduje się przeszkoda.
Nakrętki nośne są wykonane są z wysokiej jakości brązu łożyskowego. 
Śruby nośne są pernamentnie smarowane olejem na swej całej długości 
przy pomocy specjalnego samoczynnego mechanizmu.
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Wymiary ramion 232i ClickSystem

podnośnik dwukolumnowy 3200 kg

WERTHER 232i

3200 kg

	 Bez	podstawy
	 Elektrohydrauliczny
	 Dwa	siłowniki
	 Usztywnienie	górne

– Samoczynne blokady mechaniczne zwalniane 
elektromagnesami

– 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

Symetryczny podnośnik bez podstawy zapewia dużą wolną powierzchnię 
roboczą. Pomiędzy kolumnami jest 2,65 metra przestrzeni. 
Bardzo niskie podstawki 95 mm gwarantują łatwe podparcie auta.
Podnośnik został zaprojektowany do asymetrycznego obciążenia. 
Posiada 3-członowe ramiona Jest idealny do samochodów 
o niskich spoilerach oraz SUW i małych-średnich dostawczych.
Jest szczególnie trwały i wytrzymały z idealną i niezawodną synchronizacja 
wózków. Nadaje się do serwisów, w których występuje nawet kilkanaście cykli 
uniesień na każdej z 3 zmian. Wytrzymuje najcięższe warunki pracy i zapylenie.

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia maks. 1995 mm
Wysokość minimalna 95 mm
Odległość między kolumnami 2650 mm
Szerokość całkowita 3360 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 30/45 s
Zasilanie 400 V/2,2 kW
Ciężar własny 700 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
B1140 przedłużenie podstawek 20 mm
L953 przedłużenie podstawek 100 mm
L954 przedłużenie podstawek 170 mm

WYKONANIE SPECJALNE:
232iH wersja podwyższona 4250 mm

232i Click System ramiona z podstawkami szybkonastawnymi
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podnośnik dwukolumnowy 4000 kg

WERTHER 208i/A

4000 kg

	 Bez	podstawy
	 Elektrohydrauliczny
	 Dwa	siłowniki
	 Usztywnienie	górne

– Samoczynne blokady mechaniczne zwalniane 
elektromagnesami

– 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

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia maks. 2010 mm
Wysokość minimalna 125 mm
Odległość między kolumnami 2800 mm
Szerokość całkowita 3370 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 35 s
Zasilanie 400 V/2,2 kW
Ciężar własny od 850 kg

Szczególnie sztywny i solidny podnośnik bez podstawy zapewia dużą wolną 
powierzchnię roboczą. Pomiędzy kolumnami jest 2,8 metra przestrzeni.
Posiada 3-członowe wzmocnione ramiona przeznaczone do samochodów 
cięższych i większych, w tym VAN, SUW i dostawczych. 
Górne wzmocnienie zapobiega skręcaniu kolumn.
Symetryczne ramiona gwarantują prawidłowe podparcie 
samochodów dostawczych.
Jest szczególnie trwały i wytrzymały z idealną i niezawodną synchronizacją 
wózków. Ze względu na swą szczególną sztywność jest preferowany 
przez mechaników samochodowych.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
B1140 przedłużenie podstawek 20 mm
L953 przedłużenie podstawek 100 mm
L954 przedłużenie podstawek 170 mm

WYKONANIE SPECJALNE:
208i Click System ramiona z podstawkami 

szybkonastawnymi

208I.2 208I.3 208I.4

A 4200 4500 5100

B 4030 4330 4930

C 3900 3900 3900

Wymiary ramion 208i/A ClickSystem
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podnośnik dwukolumnowy 5000 kg

WERTHER 208i/5L

5000 kg

	 Bez	podstawy
	 Elektrohydrauliczny
	 Dwa	siłowniki
	 Usztywnienie	górne

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia maks. 2025 mm
Wysokość minimalna 125 mm
Odległość między kolumnami 3000 mm
Szerokość całkowita 3570 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 35 s
Zasilanie 400 V/3,0 kW
Ciężar własny od 1010 kg

Szczególnie sztywny i solidny podnośnik bez podstawy zapewia dużą wolną 
powierzchnię roboczą. Pomiędzy kolumnami jest 3,0 metra przestrzeni.
Posiada 3-członowe wzmocnione ramiona o długości 900÷1825 mm, 
przeznaczone do samochodów cięższych i większych, w tym VAN, SUW 
i dostawczych. Górne wzmocnienie zapobiega skręcaniu kolumn.
Symetryczne ramiona gwarantują prawidłowe podparcie samochodów dostawczych.
Jest szczególnie trwały i wytrzymały z idealną i niezawodną synchronizacją 
wózków. Ze względu na swą szczególną sztywność jest preferowany 
przez mechaników samochodowych.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
B1140 przedłużenie podstawek 20 mm
L953 przedłużenie podstawek 100 mm
L954 przedłużenie podstawek 170 mm

WYKONANIE SPECJALNE:
208i-5L Click System ramiona z podstawkami 

szybkonastawnymi

UDŹWIG (kg) WYS. CAŁK. (mm)

208i/5L 5000 4200

208i/5L.3 5000 4500

208i/5L.4 5000 5100

208i/55 5500 4200

208i/55.4 5500 5100

WERSJE:

Wymiary ramion 208i/5L ClickSystem

– Samoczynne blokady mechaniczne zwalniane 
elektromagnesami

– 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
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podnośnik dwukolumnowy 5500 kg

WERTHER 208i/55s

5500 kg

	 Bez	podstawy
	 Elektrohydrauliczny
	 Dwa	siłowniki
	 Usztywnienie	górne

– Samoczynne blokady mechaniczne zwalniane 
elektromagnesami

– 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

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia maks. 2025 mm
Wysokość minimalna 125 mm
Odległość między kolumnami 3000 mm
Szerokość całkowita 3720 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 35 s
Zasilanie 400 V/3,0 kW
Ciężar własny od 1010 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
B1140 przedłużenie podstawek 20 mm
L953 przedłużenie podstawek 100 mm
L954 przedłużenie podstawek 170 mm
L955 przedłużenie podstawek 250 mm

UDŹWIG (kg) WYS. CAŁK. (mm)

208i/55s 5500 4200

208i/55s.4 5500 5100

WERSJE:

Szczególnie sztywny i solidny podnośnik bez podstawy zapewia dużą wolną 
powierzchnię roboczą. Pomiędzy kolumnami jest 3,0 metra przestrzeni.
Posiada wzmocnione łamane ramiona przeznaczone do samochodów 
cięższych i większych, w tym VAN, SUW i dostawczych. 
Górne wzmocnienie zapobiega skręcaniu kolumn.
Jest szczególnie trwały i wytrzymały z idealną i niezawodną 
synchronizacją wózków.

OPCJA:

L953 – 100 mm
L954 – 170 mm
L955 – 250 mm
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podnośnik dwukolumnowy 7000 kg

WERTHER 208i/7

7000 kg

	 Bez	podstawy
	 Elektrohydrauliczny
	 Synchronizacja	mechaniczna
	 Usztywnienie	górne

– Samoczynne blokady mechaniczne zwalniane 
elektromagnesami

– 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

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia maks. 2010 mm
Wysokość minimalna 127 mm
Odległość między kolumnami 3250 mm
Szerokość całkowita 3890 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 44/42 s
Zasilanie 400 V/3,0 kW
Ciężar własny od 1680 kg

OPCJA:

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

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
B1140 przedłużenie podstawek 20 mm
L953 przedłużenie podstawek 100 mm
L954 przedłużenie podstawek 170 mm
L955 przedłużenie podstawek 250 mm

Szczególnie sztywny i solidny podnośnik bez podstawy zapewia dużą wolną 
powierzchnię roboczą. Pomiędzy kolumnami jest 3,25 metra przestrzeni.
Posiada wzmocnione teleskopowe ramiona przeznaczone do unoszenia 
dowolnych samochodów dostawczych wraz z ładunkiem. 
Górne wzmocnienie zapobiega skręcaniu kolumn.
Jest szczególnie trwały i wytrzymały z idealną i niezawodną 
synchronizacją wózków.
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podnośnik czterokolumnowy

WERTHER 436 – 442LP – 460 – 480 – 412

4000 kg

	 Elektrohydrauliczny
	 Samopoziomujący
	 Płaskie	pomosty
	 Szybki	i	bezpieczny

DANE TECHNICZNE Werther-436 Werther-442LP Werther-460 Werther-480 Werther-412
Udźwig 3500 kg 4000 kg 6000 kg 8000 kg 12 000 kg
A – długość pomostu 4080 mm 4800 mm 5720 mm 6200 mm 8430 mm
B – prześwit poprzeczny 2460 mm 2970 mm 3180 mm 3300 mm 3350 mm
C – szerokość pomostów 500 mm 565 mm 650 mm 650 mm 700 mm
D – rozstaw pomostów 1370-1530 mm 1365-1655 mm 1550-1850 mm 1550-1850 mm 1800-1900 mm
E – szerokość całkowita 2920 mm 3310 mm 3640 mm 3760 mm 3820 mm
F – długość całkowita 5120 mm 6140 mm 7010 mm 7210 mm 9240 mm
G – długość podjazdów 900 mm 1200 mm 1150 mm 1150 mm 1150 mm
H – wysokość unoszenia 170-1750 mm 165-1830 mm 190-2000 mm 190-2000 mm 190-1850 mm
I – wysokość całkowita 2230 mm 2230 mm 2450 mm 2550 mm 2550 mm
Masa własna 830 kg 1080 kg 1340 kg 1900 kg 3000 kg
Czas unoszenia/opuszczania 50/45 s 30 s 55 s 75/50 s 55 s
Nr koła dźwignika pomocn. .5 .4 .10 .10 .6R

Układ automatycznego ryglowania. 
Blokady zwalniane są wyłącznie gdy wszystkie czujniki wskazują prawidłowe warunki pracy.

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

12 000 kg
8000 kg
6000 kg

– Zasada działania: napęd hydrauliczno-linowy

– Poziom i pozycja pracy ustalana precyzyjnie 
przez system blokad mechanicznych 
sterowanych elektromagnesami

– Regulowana odległość między pomostami

– Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V

– Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem

– Zawór bezpieczeństwa chroniący przed 
utratą ciśnienia w układzie hydraulicznym

– Elektryczny układ nadzoru pracy podnośnika

– Łatwodostępny zawór ręcznego opuszczania
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DANE TECHNICZNE Werther-450AT
Udźwig 4000 kg
Ciężar własny 1300 kg
Czas podnoszenia/opuszczania 50/45 s
Wysokość podnoszenia 1750 mm
Zasilanie 400 V/2,2 kW
Dźwignik pomocniczy .4

podnośnik czterokolumnowy diagnostyczny

WERTHER 430BL – 450AT

4000 kg

OPCJA:	dźwignik pomocniczy

DANE TECHNICZNE Werther-430BL
Udźwig 4000 kg
Ciężar własny 900 kg
Czas podnoszenia/opuszczania 50/45 s
Wysokość podnoszenia 1700 mm
Zasilanie 400 V/2,2 kW
Dźwignik pomocniczy .5

	 Elektrohydrauliczny
	 Samopoziomujący
	 Zagłębienia	pod	obrotnice
	 Płyty	rozprężne

– Zasada działania: napęd hydrauliczno-linowy

– Poziom i pozycja pracy ustalana precyzyjnie 
przez system blokad mechanicznych 
sterowanych elektromagnesami

– Regulowana odległość między 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

– Łatwodostępny zawór ręcznego opuszczania

PŁYTY OSCYLACYJNE DO UWALNIANIA 
NAPRĘŻEŃ SĄ BLOKOWANE
W CZASIE WJAZDU I ZJAZDU SAMOCHODU

W STANDARDZIE:
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podnośnik czterokolumnowy diagnostyczny

WERTHER 450 3DB – 455 3DB

5000 kg

OPCJA:	dźwignik pomocniczy

5500 kg

DANE TECHNICZNE Werther-450 3DB
Udźwig 5000 kg
Ciężar własny 1230 kg
Czas podnoszenia/opuszczania 35 s
Wysokość podnoszenia 1970 mm
Zasilanie 400 V/3,0 kW
Dźwignik pomocniczy .9B

DANE TECHNICZNE Werther-455 3DB
Udźwig 5500 kg
Ciężar własny 1620 kg
Czas podnoszenia/opuszczania 40/35 s
Wysokość podnoszenia 1890 mm
Zasilanie 400 V/3,0 kW
Dźwignik pomocniczy .9B

	 Długie	płyty	rozprężne
	 Wysokie	podnoszenia
	 Bardzo	szybki
	 Idealny	dla	systemów	

geometrii	3D

– Zasada działania: napęd hydrauliczno-linowy

– Poziom i pozycja pracy ustalana precyzyjnie 
przez system blokad mechanicznych 
sterowanych elektromagnesami

– Regulowana odległość między 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

WĄSKIE POMOSTY wg WYMAGAŃ NIEKTÓRYCH 
PRODUCENTÓW URZĄDZEŃ do GEOMETRII 3D
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DANE TECHNICZNE Werther 450AT-5
Udźwig 5000 kg
Długość pomostu 5700 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 30 s
Wysokość podnoszenia 1830 mm
Zasilanie 400 V/3,0 kW
Ciężar własny 1230 kg
Dźwignik pomocniczy .4

DANE TECHNICZNE Werther 460AT
Udźwig 6000 kg
Długość pomostu 6000 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 75/50 s
Wysokość podnoszenia 2000 mm
Zasilanie 400 V/3,0 kW
Ciężar własny 2000 kg
Dźwignik pomocniczy .10

DANE TECHNICZNE Werther 480AT
Udźwig 8000 kg
Długość pomostu 6200 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 75/50 s
Wysokość podnoszenia 2050
Zasilanie 400 V/3,0 kW
Ciężar własny 2200 kg
Dźwignik pomocniczy .10

5000 kg

8000 kg
6000 kg

podnośnik czterokolumnowy diagnostyczny

WERTHER 450AT-5 – 460AT – 480AT

	 Elektrohydrauliczny
	 Samopoziomujący
	 Zagłębienia	pod	obrotnice
	 Płyty	rozprężne

– Zasada działania: napęd hydrauliczno-linowy

– Poziom i pozycja pracy ustalana precyzyjnie 
przez system blokad mechanicznych 
sterowanych elektromagnesami

– Regulowana odległość między pomostami

– Długie podjazdy

– Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V

– Zawór zabezpieczający przed przeciążeniem
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DANE TECHNICZNE Werther-443 ATLT
Udźwig 4000 kg
Ciężar własny 1350-1400 kg
Czas podnoszenia/opuszczania 30 s
Wysokość podnoszenia 1830 + 450 mm
Zasilanie 400 V/3,0 kW

WERTHER INTERNATIONAL 24

Sollevatore ausiliario da 3,5 t

	 Elektrohydrauliczny
	 Bardzo	szybki
	 Nożyce	podprogowe
	 Zagłębienia	pod	obrotnice 

+	płyty	oscylacyjne

443 ATLT

443 ATLT48

4000 kgpodnośnik diagnostyczny 4000 kg

WERTHER 443 ATLT

– Zasada działania: napęd hydrauliczno-linowy

– Poziom i pozycja pracy ustalana precyzyjnie przez system 
blokad mechanicznych sterowanych elektromagnesami

– Automatyczne zwalnianie blokad

– 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
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5000 kgpodnośnik czterokolumnowy diagnostyczny

WERTHER 450 ATLT

	 Automatyczne	zwalnianie	z	blokad
	 Nożyce	podprogowe
	 Zagłębienia	pod	obrotnice 

+	płyty	oscylacyjne
	 Szarpak	hydrauliczny	(opcja)

DANE TECHNICZNE
Udźwig 5000 kg
Ciężar własny 1940 kg
Czas podnoszenia/opuszczania 45 s
Wysokość podnoszenia 1830 + 470 mm
Zasilanie 400 V/3,0 kW

450 ATLT PG

WERSJA WYKONANIA
Z SZARPAKAMI HYDRAULICZNYMI

PEŁNA AUTOMATYKA PRACY

DŹWIGNIK PODPROGOWY
O UDŹWIGU 4 TONY

– Zasada działania: napęd hydrauliczno-linowy

– Poziom i pozycja pracy ustalana precyzyjnie 
przez system blokad mechanicznych 
sterowanych elektromagnesami

– Automatyczne zwalnianie blokad

– 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
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WERSJE WYKONANIA
M pompa ręczna
P pompa hydropneumatyczna

	 Napęd	hydrauliczny	
	 Nożycowy	
	 Regulowana	szerokość	podpór

L1166 zestaw 
podporowy

L1198 zestaw
przedłużeń 60 mm
L1277 zestaw
przedłużeń 100 mm

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

DAN E 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 mm 935-1625 mm 935-1725 mm 935-1725 mm 935-1625 mm 962-1622 mm
B – rozstaw podpór 810-1500 mm 810-1500 mm 810-1600 mm 810-1600 mm 810-1500 mm 840-1500 mm
C – szerokość wózka 660 mm 660 mm 660 mm 660 mm 760 mm 870 mm
D – wysokość 215-505 mm 245-680 mm 255-690 mm 220-500 mm 260-585 mm 265-585 mm
E – skok 290 mm 435 mm 435 mm 280 mm 325 mm 320 mm
Długość wózka 520 mm 520 mm 520 mm 520 mm 585 mm 660 mm

WERSJA P

WERSJA M

podnośnik pomocniczy 1600 kg – 6000 kg

WERTHER 402, 496, 403, 404

6000 kg

2000 kg
3000 kg

1600 kg

– zapadka mechaniczna ustalająca pozycję pracy

– żaluzja ochronna niedopuszczająca do włożenia 
rąk i narzędzi w nożyce

– automatyczny hamulec chroniący pojazd 
przed przetoczeniem
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3000 kgpodnośnik nożycowy

GTX 186

DANE TECHNICZNE
Udźwig 3000 kg
Ciężar własny 650 kg
Czas podnoszenia/opuszczania 40/50 s
Wysokość podnoszenia 1700 mm
Zasilanie 400 V/1,75 kW

	 Pojedyncze	nożyce
	 Elektrohydrauliczny
	 Do	montażu 

w	zagłębieniu	posadzki

– Idealny dla warsztatu blacharskiego i zabudowy 
w kabinach lakierniczych

– Wygodny w mechanice ogólnej i szybkiej obsłudze

– Wyposażony w 4 teleskopowe obrotowe 
ramiona podporowe

– Zawór przeciążeniowy

– Zawór odcinający wypływ oleju z siłownika 
przy przerwaniu przewodów hydraulicznych 
umieszczone w siłownikach

– Blokada mechaniczna zwalniana pneumatycznie

– Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V

– Sygnalizacja końcowej fazy opuszczania

GTX 186C 
ramiona 
ustawiane pneumatycznie

WERSJE WYKONANIA:

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
L1336 zestaw pokryw wypełniających

GTX 186 B 
ramiona 
ustawiane ręcznie

24



podnośnik nożycowy 4000 kg

STRATOS S39

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
Czas podnoszenia/opuszczania 35/40 s
Ciężar własny 750 kg

	 4	siłowniki	hydrauliczne
	 Do	montażu 

w	zagłębieniu	posadzki
	 Po	złożeniu	poziom	posadzki
	 Hydrauliczny	system	

synchronizacji	pomostów

– Podwójny układ hydrauliczny

– Dwa siłowniki hydrauliczne 
dla każdego z pomostów

– Zawór przeciążeniowy

– Zawory odcinające przy przerwaniu przewodów 
hydraulicznych umieszczone w siłownikach

– Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V

– Sygnalizacja końcowej fazy opuszczania

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

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

• Po złożeniu pomosty 
podnośnika obniżają się 
do poziomu posadzki.

• Nie ma żadnych przeszkód 
po złożeniu.

• Maksymalna oszczędność 
miejsca, gdyż odległość 
pomiędzy podnośnikami 
może być o 1 metr mniejsza 
niż przy stosowaniu 
standardowych podnośników 
dwukolumnowych.

• Podnośnik szczególnie 
przydatny w nowoczesnych 
recepcjach przyjęć 
samochodów do naprawy

• Doskonały na stanowiskach 
naprawczych i obsługowych
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3200 kg
3500 kg

podnośnik nożycowy naposadzkowy

STRATOS SRM – SRE

	 4	siłowniki	hydrauliczne
	 Do	montażu	na	posadzce
	 9,8	cm	po	złożeniu
	 Hydrauliczny	system 

synchronizacji	pomostów

DANE TECHNICZNE
Udźwig 3200 kg
Ciężar własny 730 kg
Czas podnoszenia/opuszczania 35/40 s
Wysokość podnoszenia 1900 mm
Zasilanie 400 V/2,2 kW

BLOKADA MECHANICZNA 
WERSJA SREC

WERSJE WYKONANIA:
SRM udźwig 3200kg
SRE udźwig 3500 kg
SREC udźwig 3500 kg 

blokada mechaniczna

– Podwójny układ hydrauliczny

– Dwa siłowniki hydrauliczne dla każdego z pomostów

– Zawór przeciążeniowy

– Zawory odcinające przy przerwaniu przewodów 
hydraulicznych umieszczone w siłownikach

– Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V

– Sygnalizacja końcowej fazy opuszczania

Podnośnik niskoprofilowy, 
8,5 cm wysokości 
po złożeniu.

Szybka instalacja 
niewymagająca 
specjalnego fundamentu.

Możliwość tworzenia 
tymczasowych stanowisk 
obsługowo-naprawczych.
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podnośnik nożycowy 4500 kg

EVOLUTION EV45

4500 kg

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia 2100 + 565 (LT) mm
Szerokość platform 700 mm
Rozstaw platform 800 mm
Długość platform 4800 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 40/30 s
Zasilanie elektryczne 400 V/3,0 kW
Ciężar własny 1450÷2250 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
L1437 zestaw oświetleniowy

OPCJA:	dźwignik pomocniczy

	 Wersje	diagnostyczne
	 Długość	pomostów	4800	mm
	 Idealne	poziomowanie

.7

– 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
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5000 kgpodnośnik nożycowy 5000 kg

EVOLUTION EV50

	 Wersje	diagnostyczne
	 Długość	pomostów	5200	mm
	 Idealne	poziomowanie

INSTALACJA NAPOSADZKOWA

OPCJA:	dźwignik pomocniczy
.7

DANE TECHNICZNE
Wysokość podnoszenia 2100 + 565 (LT) mm
Szerokość platform 700 mm
Rozstaw platform 800 mm
Długość platform 5200 mm
Czas podnoszenia/opuszczania 40/30 s
Zasilanie elektryczne 400 V/4,0 kW
Ciężar własny 1500-2300 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
L1437 zestaw oświetleniowy

– 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
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WERTHER WX-60

6000 kg

OPCJA:	dźwignik pomocniczy

.8W

OPCJE WYKONANIA
N płaskie pomosty
AT diagnostyczny: zagłębienia pod obrotnice 

i płyty rozprężne
LT nożyce podprogowe
496-3,8W dźwignik pomocniczy
L90001 instalacja naposadzkowa
L1437 zestaw oświetleniowy

– 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

podnośnik nożycowy 6000 kg

	 Elektrohydrauliczny
	 Większa	przestrzeń	do	pracy
	 Stabilny	i	nowoczesny

– Podwójny układ hydrauliczny

– Cztery siłowniki hydrauliczne dla każdego z pomostów

– blokada mechaniczna dla wersji diagnostycznych AT

– Zawór przeciążeniowy

– Zawory odcinające przy przerwaniu przewodów 
hydraulicznych umieszczone w siłownikach

– Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V

– Sygnalizacja końcowej fazy opuszczania

DANE TECHNICZNE
Udźwig 6000 kg
Długość pomostu 6000 mm
Ciężar własny 2400-3200 kg
Czas podnoszenia/opuszczania 45 s
Wysokość podnoszenia 2090 mm
Zasilanie 400 V/4,0 kW
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	 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 transmisją 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

laserowe urządzenie do geometrii kół

KILL 402UK

WYPOSAŻENIE DODATKOWE: WYPOSAŻENIE STANDARD
M02 blokada kierownicy
KILL 400 CTD pochyłomierz 

elektroniczny

PRODUCENT: 
TECALEMIT
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MUNSTER 4008 bT

urządzenie do geometrii kół z kamerami CCD

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE:
– 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

– wielopunktowa funkcja kompensacji przy przetaczaniu, 
wbudowane laserowe czujniki obrotu koła

Zastosowanie do wszystkich typów pojazdów

Zupełnie bezprzewodowe głowice pomiarowe

Sterowanie pomiarami przy pomocy komputera

Automatyczne porównanie wyników z Bazą Danych

Elektroniczna poziomica w każdej z głowic

Pomiar kątów poziomych przy pomocy kamer CCD w podczerwieni

Wbudowane akumulatory do głowic pomiarowych

Środowisko pracy: WINDOWS 10

	 8	czujników	CCD
	 Komunikacja	BlueTooth
	 Profesjonalne	parametry

WYPOSAŻENIE STANDARD
Szafka diagnostyczna

4 głowice bezprzewodowe CCD

Ładowarka

Drukarka laserowa Mono

Monitor 23,5”

Uchwyty kół 12-24”

Obrotnice – 2 szt.

OPCJA:	uchwyty ProClamp

BEZPŁATNA AKTUALIZACJA
BAZY DANYCH NA 10 LAT

DANE TECHNICZNE

Parametr Dokładność Zakres

Zbieżność całkowita ±2’ ±40°
Zbieżność połówkowa ±2’ ±20°
Pochylenie koła ±3’ ±22°
Pochylenie osi zwrotnicy ±3’ ±22°
Wyprzedzenie osi zwrotnicy ±3’ ±22°
Przesunięcie koła ±2’ ±9°
Odchylenie osi jazdy ±2’ ±9°
Śladowość kół ±2 mm ±100 mm
Nierównoległość osi ±2 mm ±100 mm
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– nowe kompaktowe głowice – ułatwiają pracę 
z większymi pojazdami na mniejszych podnośnikach

– pomiar kątów poziomych przy pomocy kamer CCD w podczerwieni

– 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

– komunikacja bezprzewodowa lub kablowa

– 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

	 8	czujników	CCD
	 Komunikacja	BlueTooth
	 Profesjonalne	parametry

KOMPENSACJA BŁĘDÓW 
STANOWISKA POMIAROWEGO.
PAMIĘĆ 3 STANOWISK

WYNIKI WYŚWIETLANE 
Z POLEM TOLERANCJI

AUTOMATYCZNA 
FUNKCJA SPOILER

urządzenie do geometrii kół z kamerami CCD

MUNSTER 5000 BT

OPCJA:	uchwyty 
ProClamp

KRAJ POCHODZENIA: WŁOCHY

Parametr Dokładność Zakres

Zbieżność całkowita ±2’ ±40°
Zbieżność połówkowa ±2’ ±20°
Pochylenie koła ±3’ ±22°
Pochylenie osi zwrotnicy ±3’ ±22°
Wyprzedzenie osi zwrotnicy ±3’ ±22°
Przesunięcie koła ±2’ ±9°
Odchylenie osi jazdy ±2’ ±9°
Śladowość kół ±2 mm ±100 mm
Nierównoległość osi ±2 mm ±100 mm
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– zasada pomiaru oparta o przetwarzanie obrazu 3D
– wysoka dokładność i powtarzalność wyników
– regulowana wysokość kamer
– dostosowany do pracy z podnośnikiem czterokolumnowym 

lub nożycowym
– wygodny do instalacji na stanowisku z kanałem przeglądowym 

z możliwością unoszenia kamer na wysokość bezkolizyjną
– czas pomiaru ok. 4 minuty – założenie uchytów kół z tarczami, 

kompensacja przez przetoczenie i skręty kół
– łatwa obsługa – program został utworzony przy stosowaniu 

reguł OneTouch (TM)
– zdalne sterowanie przy pomocy bezprzewodowego pilota
– ciągły pomiar wszystkich kątów poziomych i pionowych, 

a ponadto rozstawu osi i rozstawu kół
– przejrzysta grafika trójwymiarowa ułatwiająca prowadzenie regulacji
– inteligentne pulsacyjne promienniki IR automatycznie 

dostowujące natężnie oświetlenia w podczerwieni 
do aktualnych pozycji tarcz refleksyjnych

– osłony AntyDust zabezpieczające kamery i promienniki 
przed zakurzeniem i warunkami warsztatowymi

– odporna powłoka rekleksyjna tarcz pozycjonujących
– kompaktowa konstrukcja oszczędzająca powierzchnię warsztatową

DANE TECHNICZNE

Odległość kamery od obrotnicy – 1600-4500 mm
Funkcja kompensacji bicia obręczy kół przy przetoczeniu pojazdu
Funkcja kompensacji bicia obręczy kół przy uniesieniu pojazdu
Funkcja pomiaru krzywej zbieżności (opcja)
Funkcja kompensacji błędów stanowiska pomiarowego
Funkcja regulacji kątów przy zwolnionych kołach
Rozstaw kół pojazdu — 1050-1900 mm
Rozstaw osi pojazdu — 1500-4900 mm
Średnica obręczy kół — 13” do 24”

SPECYFIKACJA DOSTAWY
• uchwyty kół 13-24” • monitor 23” • drukarka laserowa mono • kolumna 2750 mm 
z wciągarką elektryczną • obrotnice – 2 szt. • blokada hamulca • blokada kierownicy 
• wersja oprogramowania i wyposażenia: profesjonalna

	 Precyzyjne	przetwarzanie	obrazu
	 Technologia	TRUTH	3D
	 Pomiar	w	4	minuty

do badań samochodów osobowych 
i dostawczych

ZAKRESY POMIAROWE I DOKŁADNOŚCI

Parametr Dokładność Zakres

Zbieżność całkowita ±2’ ±50°
Zbieżność połówkowa ±2’ ±25°
Pochylenie koła ±2’ ±22°
Pochylenie osi zwrotnicy ±2’ ±22°
Wyprzedzenie osi zwrotnicy ±2’ ±18°
Przesunięcie koła ±2’ ±9°
Odchylenie osi jazdy ±2’ ±9°
Różnica skrętu kół przy 20° ±2’ ±50°
Skręt koła ±30’ ±50°
Śladowość kół ±2 mm ±100 mm
Nierównoległość osi ±2 mm ±100 mm

W SYSYTEMACH DIAGNOSTYCZNYCH

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
1 rama krzywej zbieżności AUDI
1 pochyłomierz elektroniczny z pryzmami 
do samochodów Mercedes
2 płyty rozprężne do kół tylnej osi

4 podjazdy do obrotnic i płyt rozprężnych
4 uchwyty kół magnetyczne
1 dodatkowy monitor 52”
1 dodatkowy monitor 23”

MUNSTER 9002 3D LIFT

przyrząd do pomiaru i regulacji geometrii kół

Zasilanie:
• Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz
• Pobór mocy, max: 750 W

Wymiary i masa:
• Kolumna i szafka: 520×520×2750 mm
• Zespół kamer: 2580×160×140 mm
• Masa całkowita: 170 kg
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M03
OBROTNICA SKP

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 rozprężnej 
może być stosowany na stanowiskach 
posadzkowych, jak i na podnośnikach 
czterokolumnowych i nożycowych

M15
PRZYRZĄD SPECJALNY 
DO MERCEDESA

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

oprzyrządowanie specjalne

GEOMETRIA

• pochyłomierz elektroniczny
• uchwyty specjalne
• walizka

PROCLAMP
SPECJALNY UCHWYT KOŁA
• Zapewniają szybki i dokładny montaż 

z zachowaną osią koła. Trzypunkowy system 
pozycjonujący nie wywiera żadnych nacisków 
zapewniając optymalne warunki 
pomiarów geometrii kół

• Rozmiary obręczy 12-24”
• Łatwe łączenie z obręczami Softline
• Kompatybilne ze wszystkimi rodzajami obręczy

stalowa, ocynk, 
wymiary: 37,5×37,5×5 cm
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– 4 niezależne tory wizyjne do oddzielnej analizy ustawienia 
każdego koła

– automatyczne zawężanie pola widzenia kamer do obszaru 
zawierającego markery tarcz, co przyspiesza pomiar 
oraz zwiększa dokładność pozycjonowania kół w przestrzeni

– regulowana wysokość kamer
– uniwersalne zastosowanie do pracy z podnośnikiem 

czterokolumnowym, nożycowym oraz na stanowisku 
z kanałem przeglądowym o dowolnych rozmiarach

– możliwość parkowania kamer na wysokości bezkolizyjnej
– czas pomiaru ok. 4 minuty – założenie uchytów kół z tarczami, 

kompensacja przez przetoczenie i skręty kół
– łatwa obsługa – program został utworzony przy stosowaniu 

reguł OneTouch (TM)
– zdalne sterowanie przy pomocy bezprzewodowego pilota
– ciągły pomiar wszystkich kątów poziomych i pionowych, 

a ponadto rozstawu osi i rozstawu kół
– przejrzysta grafika trójwymiarowa ułatwiająca prowadzenie regulacji
– inteligentne pulsacyjne promienniki IR samoczynnie dostowujące 

natężnie oświetlenia w podczerwieni do aktualnych pozycji 
tarcz refleksyjnych

– osłony AntyDust zabezpieczające kamery i promienniki 
przed zakurzeniem i warunkami warsztatowymi

– odporna powłoka rekleksyjna tarcz pozycjonujących – kompaktowa 
konstrukcja oszczędzająca powierzchnię warsztatową

DANE TECHNICZNE

Odległość kamery od obrotnicy – 1600-4500 mm
Funkcja kompensacji bicia obręczy kół przy przetoczeniu pojazdu
Funkcja kompensacji bicia obręczy kół przy uniesieniu pojazdu
Funkcja pomiaru krzywej zbieżności (opcja)
Funkcja kompensacji błędów stanowiska pomiarowego
Funkcja regulacji kątów przy zwolnionych kołach
Rozstaw kół pojazdu — 1050-1900 mm
Rozstaw osi pojazdu — 1400-5100 mm
Średnica obręczy kół — 13” do 24”

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

	 4	niezależne	tory	wizyjne
	 Precyzja	i	stabilność	odczytów
	 Szybkie	i	inteligentne	kamery

ZAKRESY POMIAROWE I DOKŁADNOŚCI

Parametr Dokładność Zakres

Zbieżność całkowita ±1’ ±50°
Zbieżność połówkowa ±1’ ±25°
Pochylenie koła ±1’ ±22°
Pochylenie osi zwrotnicy ±1’ ±22°
Wyprzedzenie osi zwrotnicy ±1’ ±18°
Przesunięcie koła ±1’ ±9°
Odchylenie osi jazdy ±1’ ±9°
Różnica skrętu kół przy 20° ±1’ ±50°
Skręt koła ±10’ ±50°
Śladowość kół ±1 mm ±100 mm
Nierównoległość osi ±1 mm ±100 mm

OPCJE WYKONANIA:
– wersja z szafką PROF – 9004 3D PROF

– wersja mobilna 9004 3D MOTION

– wersja zawieszona 9004 3D WALL

Zasilanie:
• Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz
• Pobór mocy, max: 750 W

Wymiary i masa:
• Kolumna i szafka: 520×520×2750 mm
• Zespół kamer: 2760×160×140 mm
• Masa całkowita: 170 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:
1 rama krzywej zbieżności AUDI
1 pochyłomierz elektroniczny z pryzmami 
do samochodów Mercedes
2 płyty rozprężne do kół tylnej osi

4 podjazdy do obrotnic i płyt rozprężnych
4 uchwyty kół magnetyczne
1 dodatkowy monitor 52”
1 dodatkowy monitor 23”

Publikacja nie stanowi oferty. Producent zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych

do badań samochodów osobowych 
i dostawczych

MUNSTER 9004 3D HAWK L

przyrząd do pomiaru i regulacji geometrii kół
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GEOMETRIA 3D systemy 2- i 4-kamerowe

SYSTEM 3D 2-kamerowy

SYSTEM 3D 4-kamerowy

WERTEHR POLSKA produkuje coraz doskonalsze urządzenia do geometrii 3D
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 procedurę niwelacji błędów wykonania podnośnika czy też stanowiska pomiarowego.
Użytkownik ma zapewnione całkowite bezpieczeństwo w zakresie dokładności, 
niezawodności i dostępności kompetentnego serwisu. 
Polecamy pakiety serwisowe EURO I, EURO II z przedłużeniem gwarancji na 8 lat.
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 kamery 
do osi przedniego koła w granicach 2,2-2,5 m. Obecnie ograniczenie odległości zawiera się 
w granicach 1,5-5,0 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

Fot. Akademia Techniczna w Warszawie

36



GEOMETRIA 3D stanowiska diagnostyczne
9002 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.

9002 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, do-
stawczych, ciężarowych, naczep i autobusów. Kamery zabudowane są 
w dwóch kolumnach o wysokości 1,7 m. Prześwit między kolumnami wy-
nosi 3,0-4,2 m. Osprzęt komputerowy umieszczony w szafce Diag z mo-
nitorem dotykowym. Dodatkowy monitor ścienny 52”. Zestaw przezna-
czony do stanowisk z kanałem przeglądowym może stanowić stanowisko 
przejazdowe. Urządzenie posiada certyfikat ITS do stosowania w Okrę-
gowych SKP.

9004 TRUCK
9004 HYBRID

9002 DRIVE

9002 LIFT
9002 MOTION

9002 LIFT
9002 MOTION

9002 WALL

9002 TROUGH DRIVE – stanowisko przejazdowe. Kamery zabudowa-
ne są w dwóch kolumnach o wysokości 0,9-1,2 m. Prześwit między ko-
lumnami wynosi 2,4-3,0 m. Osprzęt komputerowy umieszczony z szaf-
ce Proff. Zestaw przeznaczony do stanowisk z kanałem przeglądowym.

9004 TRUCK – stanowisko do pomiarów samochodów ciężarowych 
i autobusów. Kamery zabudowane są w dwóch kolumnach o wysoko-
ści 1,7 m. Prześwit między kolumnami wynosi 3,0-4,5 m. Osprzęt kom-
puterowy umieszczony w szafce Diag z monitorem dotykowym. Dodat-
kowy monitor ścienny 52”. Zestaw przeznaczony do stanowisk z kana-
łem przeglądowym może stanowić stanowisko przejazdowe. Urządze-
nie posiada certyfikat ITS uprawniający do stosowania w OSKP.

2
,7

5
 m

1,5-4,5 m

9002 PITKomponenty dopasowujemy indywidualnie do każdego stanowiska
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HV2000 Case

PRZYRZĄD GWARANTUJE MAKSYMALNĄ REDUKCJĘ 
RYZYKA PORAŻENIA oraz USZKODZENIA KOMPONENTÓW 
UKŁADU NAPĘDOWEGO

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

tester do pojazdów elektrycznych i hybrydowych

AVL HV2000

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

Pozwala na symulację różnych stanów 
technicznych typowych dla napędów 
elektrycznych i hybrydowych.
Pozwala na zapoznanie z typowymi 
problemami wystepującymi przy naprawie 
i obsługiwaniu nowej generacji pojazdów.

DANE TECHNICZNE Zakres Rozdzielczość
Pomiar wyrównania potencjałów 0-100 mΩ 0,2 mΩ
Pomiar rezystancji izolacji SAE 0-5 GΩ 25 kΩ
Napięcie probiercze 250-1000 V
Prąd probierczy 1 mA
Pomiar napięcia DC ±1000V 0,5 V
Zasilanie (port USB) 5V DC

	 Testowanie	obwodów	elektrycznych
	 Weryfikacja	bezpieczeństwa	pracy
	 Automatyczana	archiwizacja	wyników
	 Baza	wyposażenia	elektrycznego

– 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

SPECJALNIE ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ 
O WARSZTATACH SAMOCHODOWYCH, 
KTÓRE STAJĄ PRZED PROBLEMEM DIAGNOSTYKI 
I NAPRAWY AUT Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM.
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ELF 1200

1200 kgmobilny stołowy podnośnik nożycowy

	 Płynnie	przesuwany	i	pochylany	stół
	 Punkty	kotwienia	oprzyrządowania
	 Napęd	elektrohydrauliczny

ZASTOSOWANIA: demontaż i montaż baterii akumulatorów 
w pojazdach elektrycznych i hybrydowych 
a także: silników , skrzyń biegów, 
zbiorników paliwa, zawieszeń 
oraz elementów podwozia

– Podwójny układ hydrauliczny

– Dwa siłowniki hydrauliczne

– Zawór przeciążeniowy

– Zawory odcinające przy przerwaniu przewodów 
hydraulicznych umieszczone w siłownikach

– Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V

– Sygnalizacja końcowej fazy opuszczania

Dzielona górna płyta – pozwala na zmniejszenie sił potrzebnych 
do rozdzielenia zamocowanych do stołu zespołów.

Regulacja przesunięcia i nachylenia – zestaw mechanizmów do ustawienia 
pozycji X Y stołu oraz jego niezależnego pochylania w dwóch płaszczyznach.

Kompleksowe zabezpieczenie – podnośnik wyposażony w zestaw 
wyłączników krańcowych oraz sygnalizator końcowej fazy opuszczania.

Zespół napędowy – zabudowany elektrohydrauliczny zespół napędowy 
zapewniający wysoki komfort pracy.

Punkty kotwienia – zestaw nagwintowanych punktów wykonanych 
na płycie górnej do mocowania adapterów i wsporników.

Parametr Wartość
Udźwig 1200 kg
Wysokość minimalna 570 mm
Wysokość maksymalna 1920 mm
Szerokość platformy 1300 mm
Prześwit 140 mm
Moc silnika 0,75 kW
Zasilanie 230V / 50 Hz / 1 faza
Przesuw w osi X 50 mm
Przesuw w osi Y 50 mm
Pochylenie w osi X do 5
Pochylenie w osi Y do 5
Ciężar własny 370 kg
Czas podnoszenia 60 s
Czas opuszczania 40 s 

50 mm 5°50 mm 50 mm5°

39



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

SIEĆ	WARSZTATOWA
ASANET

3500 kg

MUNSTER 8008

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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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 samochód, 
jak i urządzenia pomiarowe przed nadmierną eksploatacją i uszkodzeniami 
mogącymi wystąpić przy nieumiejętnym prowadzeniu pomiarów.

Symulator MUNSTER 8008 VR kształtuje umiejętności i prawidłowe odruchy

MUNSTER 8008 VR

SYMULATOR linii diagnostycznej

 symulacja	przejazdu 
przez	linię	diagnostyczną	
MUNSTER

 realistyczne	sterowanie	–	
kierownica	z	oporami	podłoża,	
zestaw	nożnych	pedałów	
sterujących

 tor	testowy 
po	wykonaniu	badań

 współpraca	z	okularami	VR
 modelowanie	stanów	technicznych

Nagrodzony
na targach
MTP Poznań 
EDUTEC 2019

8008VR-1-003 oprogramowanie na komputer PC

8008VR-2-001 kierownica + pedały Logitech G29

8008VR-3-001 kokpit PlaySeat Evolution

8008VR-3-002 kokpit PlaySeat Sensation

8008VR-3-003 podest kokpitu

8008VR-4-001 komputer PC i7 Gaming

8008VR-4-002 TV 42”+stojak

8008VR-4-003 okulary VR HTC VIVE Cosmos Elite

Demo Prezentacja Targi

KOMPLETACJA:

Publikacja	NIE	STANOWI	OFERTY.
Producent	zastrzega	sobie	prawo	do	zmian	konstrukcyjnych 41



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

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

3500 kg

MUNSTER 8016

42



WERTHER 263

3000 kgpodnośnik hydrauliczny 3000 kg

– mechaniczna blokada bezpieczeństwa 
z samoczynną zapadnią

– czas podnoszenia ok. 10 s

– dwie prędkości robocze

– zasilanie pneumatyczne 10 bar

– opcja: obrotowe teleskopowe ramiona – 4 szt.

– masa 280 kg

WERTHER 260 B

2500 kgpodnośnik pneumatyczny 2500 kg

– instalacja naposadzkowa, nie wymaga kotwienia

– solidna sztywna konstrukcja

– podwójny układ hydrauliczny, 4 siłowniki

– akustyczna sygnalizacja fazy opuszczania

– zasilanie 400 V/1,1 kW

OPCJA: V976 koła jezdne do przemieszczania podnośnika

43



H915

Przystawka 
motocyklowa, 
8-23”

ROLLER

Przystawka	ułatwiająca	
obracanie	kołem 
przy	odrywaniu 
obrzeża	opony

Nakładki ochronne w standardzie Dwie prędkości stołu Trwała i niezawodna

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.

TITANIUM 100

montażownica półautomatyczna 10-24”
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TITANIUM 200

montażownica półautomatyczna 10-24”

	 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

AUTOMAT Z RAMIENIEM POMOCNICZYMTITANIUM 200 ASSIST
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	 Automat
	 Panel	LCD
	 Sonar	w	standardzie

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
– program statyczny

– program dynamiczny

– procedury ALU

– program ALU motocykle

OPT – optymalizacja ustawienia 
 opony względem obręczy

SPLIT – ukrycie ciężarka

DANE TECHNICZNE
Szerokość obręczy koła 2-15”
Średnica obręczy koła 10-30”
Maks. średnica koła (940) 37”
Maks. masa koła 70 kg
Obroty wrzeciona 150 obr./min.
Czas cyklu 6-8 s
Zasilanie 230 V/250 W
Masa wyważarki 96 kg
Dokładność 1 g

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE
– Elektroniczne przymiary do wprowadzania wszystkich wymiarów koła

– Sonar do pomiaru szerokości obręczy

– Super precyzyjny uchwyt koła HAWEKA

– Samoczynne ustawianie koła w pozycji niewyrównoważenia

– Funkcja ukrycia ciężarka SPLIT

– Program optymalizacji ustawienia opony względem obręczy

– Autokalibracja i samodiagnoza

WERSJA WYKONANIA

ALPHA	2040-L	–	nastawnik	laserowy

WYPOSAŻENIE STANDARD

profesjonalna wyważarka 3D

ALFA 2040
10-30”

W pełni automatyczna wyważarka 
do kół samochodów osobowych,
dostawczych i motocykli 
(opcjonalny adapter) o masie do 70 kg 
i średnicy do 940 mm.

Precyzyjny	uchwyt	HAWEKA

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
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	 Automat
	 Kolorowy	monitor
	 Sonar	w	standardzie

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
– program statyczny

– program dynamiczny

– procedury ALU

– program ALU motocykle

OPT – optymalizacja ustawienia 
 opony względem obręczy

SPLIT – ukrycie ciężarka

DANE TECHNICZNE
Szerokość obręczy koła 2-15”
Średnica obręczy koła 10-30”
Maks. średnica koła (940) 37”
Maks. masa koła 70 kg
Obroty wrzeciona 150 obr./min.
Czas cyklu 6-8 s
Zasilanie 230 V/350 W
Masa wyważarki 96 kg
Dokładność 1 g

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE
– Elektroniczne przymiary do wprowadzania wszystkich wymiarów koła

– Sonar do pomiaru szerokości obręczy

– Super precyzyjny uchwyt koła HAWEKA

– Samoczynne ustawianie koła w pozycji niewyrównoważenia

– Funkcja ukrycia ciężarka SPLIT

– Program optymalizacji ustawienia opony względem obręczy

– Autokalibracja i samodiagnoza

– Pamięć 4 operatorów

WERSJA WYKONANIA

ALPHA	4040-L	–	nastawnik	laserowy

WYPOSAŻENIE STANDARD

profesjonalna wyważarka 3D

ALFA 4040
10-30”

W pełni automatyczna wyważarka 
do kół samochodów osobowych,
dostawczych i motocykli 
(opcjonalny adapter) o masie do 70 kg 
i średnicy do 940 mm.

Precyzyjny	uchwyt	HAWEKA

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE
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WERTHER AC930

automatyczna stacja do klimatyzacji

DANE TECHNICZNE
Zbiornik czynnika 12 kg
Pompa próżniowa 68 l/min.
Szybki odzysk 280 g/min.
Funkcja płukania czynnikiem
Dokładna 24-bitowa waga
Podciśnieniowe wykrywanie nieszczelności
Dwuwierszowy wyświetlacz LCD
Bazy danych

DANE TECHNICZNE
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
Bazy danych

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

lub ozonator 500 mg/h

	 Czynnik	chłodniczy	R134a 
(930	NG	R1234yf)

	 Baza	danych
	 Całkowicie	metalowa	obudowa

AC930 COUNTRY

	 specjalna	wersja 
dla	celów	mobilnych:

	 duże	pompowane	koła,
	 solidna	obudowa,
	 szybka	blokada	wagi,
	 rozszerzona	baza	danych 

ciągników	rolniczych

R134a lub R1234yf

Całkowicie hermetyczny automatyczny proces obsługowy: odzysk czynnika 
i jego uzdatnianie, oddzielenie oleju, płukanie czynnikiem, wytworzenie próżni, 
kontrola szczelności, ładowanie gazem i olejem, diagnozowanie ciśnieniowe.

Sprawdzona konstrukcja, sprawdzone podzespoły. Długa i niezawodna praca.

Brak blokady programowej. Informacja o konieczności wymiany filtrów 
nie powoduje wyłączenia urządzenia.

Łatwy dostęp do filtrów. Możliwa samodzielna wymiana oleju i filtrów. 
Łatwa aktualizacja bazy danych.

prowadzimy szkolenia i wydajemy zaświadczenia 
na podstawie uprawnień nr: FGAZ-Z/27/0002/21
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superautomat do klimatyzacji

WERTHER AC960 | AC1000

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

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

lub ozonator 500 mg/h

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

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

BAZA DANYCH zawiera fabryczne zalecenia producentów 
samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych 
oraz ciągników rolniczych. 
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 SPECJALNE:
•	 dotykowy	kolorowy	wyświetlacz	ciekłokrystaliczny

R134a lub R1234yf

prowadzimy szkolenia i wydajemy zaświadczenia 
na podstawie uprawnień nr: FGAZ-Z/27/0002/21

49



AC900

automat do klimatyzacji R134a

ŁATWY DOSTĘP do filtrów
i oleju pompy próżniowej
SAMODZIELNA wymiana 

SPRAWDZONE podzespoły | NOWOCZESNA 
konstrukcja | DŁUGA I NIEZAWODNA praca

DANE TECHNICZNE
Zbiornik 10 kg
Pompa próżniowa 51 l/min.
Szybki odzysk 320 g/min.
Długie przewody 200 cm
Masa własna 48 kg
Zasilanie 230 V
Wymiary (S×D×W) 40×42×62 cm (bez uchwytu)
Łatwy dostęp do filtrów

	 Kompaktowe	wymiary
	 Przewoźna	–	mobilna
	 Automatyczny	proces
	 Baza	danych

Stacja do obsługi klimatyzacji samochodów osobowych, dostawczych, 
ciężarowych, ciągników i maszyn rolniczych.

Całkowicie hermetyczny automatyczny proces obsługowy: odzysk czynnika 
i jego uzdatnianie, oddzielenie oleju, płukanie czynnikiem, wytworzenie próżni, 
kontrola szczelności, ładowanie gazem i olejem, diagnozowanie ciśnieniowe.

Sprawdzona konstrukcja, sprawdzone podzespoły. Długa i niezawodna praca.

Brak blokady programowej. Informacja o konieczności wymiany fltrów 
nie powoduje wyłączenia urządzenia.

Łatwy dostęp do filtrów. Możliwa samodzielna wymiana oleju i filtrów. 
Łatwa aktualizacja bazy danych.

STACJA IDEALNA DLA ZASTOSOWAŃ 
MOBILNYCH I STACJONARNYCH.
CIĘŻAR OK. 50 KG I NIEWIELKIE WYMIARY 
BEZ UCHWYTU SPRAWIAJĄ, ŻE MIEŚCI SIĘ 
W BAGAŻNIKU SAMOCHODU OSOBOWEGO.

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

lub ozonator 500 mg/h

prowadzimy szkolenia i wydajemy zaświadczenia 
na podstawie uprawnień nr: FGAZ-Z/27/0002/21
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stacja do klimatyzacji R774

AVL ADS 310

AVL DITEST ADS 310

urządzenie do serwisowania 
systemów napełnionych CO2

	 W	pełni	automatyczna	procedura	zapewniająca	szybką	i	łatwą	pracę
	 Tryb	ręczny	do	zadań	konserwacyjnych	w	układzie	klimatyzacji
	 Testy	działania	układu	klimatyzacji
	 Automatyczna	dokumentacja	wykonanych	prac
	 Wstępnie	ustawione	parametry	diagnostyczne

DANE TECHNICZNE
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Pobór mocy 1200 W
Masa własna 75 kg
Wymiary 67 × 100 × 81 cm
Manometry cyfrowe
Max ciśnienie 150 bar
Długość przewodów 2,5 m
Drukarka termiczna 24 kol
Waga elektroniczna 50 kg
Dokładność dozowania +/-10 g
Pojemności butli 5, 6, 10, 20 kg
Waga oleju 3 kg
Dokładność dozowania +/-5 g
Wielkość zbiornika oleju 250 ml
Zbiornik kontrastu 250 ml

Konstrukcja zapewniająca optymalne wdrożenie w warsztacie
Regulowany kolorowy wyświetlacz graficzny – 7”
Pomysłowa konstrukcja wózka do szybkiej wymiany butli CO
Obsługiwane wszystkie obecne typy butli CO
Dużo miejsca do przechowywania akcesoriów, 
aby zapewnić uporządkowane miejsce pracy
Wysoki poziom bezpieczeństwa pracy dzięki procesom wspomaganym menu 
z powiadomieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i wspieranymi systemowo 
wewnętrznymi kontrolami wiarygodności
Prosta wymiana butelek z chłodziwem
Unikalna, innowacyjna obsługa jedną ręką za pomocą pokrętła
Szereg kolorowych wskaźników pokazuje aktualny stan systemu

kontakt: poczta@werther.pl

Publikacja	NIE	STANOWI	OFERTY.
Producent	zastrzega	sobie	prawo	do	zmian	konstrukcyjnych



agregat do płukania klimatyzacji

FLUSH AC 5000

	 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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– 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 PR30 – PR50

prasa hydrauliczna 30/50 ton
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 prędkość tłoka

– Tłok hydrauliki pokryty 
chromem

– Manometr ciśnienia w układzie 
hydraulicznym

– Samoczynny powrót tłoka

– Zawór przeciążeniowy

– Winda ręczna – ustawiana 
wysokość łoża

– Pryzmy „V” w zestawie

WERTHER PR10 – PR15 – PR20

prasa hydrauliczna 10/15/20 ton Seria PM     przesuwany siłownik
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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

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

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

prasa hydrauliczna 15/20/30/50 ton

WERTHER PR15 PMS – PR20 PMS – PR30 PMS – PR50 PMS

Seria PMS     HEAVY DUTY

– 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)
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WYRÓŻNIENIA I CERTYFIKATY

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

Z15/001/20
Munster 9000 3D
urządzenie do geometrii 3D
wersje TRUCK i HIBRID

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

Złoty Medal Targów
Techniki Motoryzacyjnej 2020
dla Munster 9004 3D Hibrid
urządzenie do geometrii kół
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odwiedzaj w w w. we r t h e r. p l

SZKOLENIE
wielostopniowe 
kształcenie 
mechaników 
na poziomie
profesjonalnym

NOWOŚCI
nowe urządzenia 
i nowe technologie 
napraw 
i obsługiwania

OKAZJE
czyszczenie 
magazynów 
z towarów 
starszych niż rok

OPISY
nasza oferta
fotografie
schematy
wymiary
dane techniczne

INFO DATA
dane techniczne
porady techniczne
porady prawne
dozór techniczny

FILMY
instruktażowe 
i prezentujące 
możliwe zastosowania 
urządzeń

RESURS 
PODNOŚNIKÓW
darmowy kalkulator


