
SmartWeight® Pro
Snadné vyvažování s profesionálními schopnostmi

NOVINKA



Hlavní výhody

PATENTOVÁNO

SmartWeight® technology

 % Kvalitnější vyvážení 

 % Snižuje množství závaží

 % Zvyšuje produktivitu 

STANDARD

Intuitivní ovládání

 % Veškeré funkce ovládané jediným ovladačem

 % 3D prostředí

STANDARD, PATENTOVÁNO

Bezkontaktní měření rozměrů kola

 % Ergonomický design

 % Odolnější, než měřící raménka

 % Kompletní proměření kola bez doteku



PATENTOVÁNO

CenteringCheck® 

 % Kontrola správného upnutí kola

 % Eliminuje chyby v nastavení  
a nejčastější příčiny reklamací

VOLITELNÉ

HammerHead® 

 % Urychlí umístění vnějšího závaží

 % Větší přesnost vyvážení

 % Osvětluje pracovní prostor

E X KLUZIVNĚ

Názorná videa 

 % Zjednoduší zaškolení obsluhy

 % Zlepší celkové výsledky 

STANDARD, PATENTOVÁNO

ExactPosition™

 % Přesné umístění závaží díky laseru

 % Větší přesnost vyvážení

 % Odolnější než měřící raménko

E X KLUZIVNĚ

Design šetřící místo
 % Malý půdorys vyvažovačky  

ponechává víc prostoru na dílně

 % Úsporný tvar krytu 
dovoluje umístění ke zdi

SWP70E na obrázku s příplatkovou sadou 
středicích kuželů BullsEey®,  přídavným laserem 
HammerHead a zvedákem kol



Bezkontaktní měření dělá vyvažování jednodušší

X

STANDARD, PATENTOVÁNO

Snadné a přesné  
umístění závaží  
díky laseru

 % Snadné zadání rozměrů

 % Automatická identifikace typu kola

 % Přesná indikace místa pro závaží

 % Odstranění nejčastější příčiny  
převažování kola

STANDARD

Vnější laserový systém
 % Automatické proměření kola  

po sklopení krytu

 % Zvyšuje přesnost vyvážení



Dosáhněte nejlepšího vyvážení se SmartWeight®

 
Jak  

SmartWeight®  
zajistí to nejlepší vyvážení?

Šetřete čas a námahu
 % Nalepením jen jednoho závaží až o 60% času

 % Šetří práci oproti lepení dvou závaží

 Konec opakovaného   
 dovažování

 % Přesné vyvážení již na poprvé

 Sledujte  
 úspory  
 materiálu i času

 % Zobrazení úspory nákladů a času 
při každém vyvážení, dlouhodobá 
evidence

Řešení pro  
většinu typů kol

 % S límcem i bez něj

 % Kola s plastovým  
nástřikem

 % Lakovaná kola

 % Široká kola

 % Runflat kola

Lepší vzhled
 % Menší závaží  

nejsou tak nápadná

 % Pokud to lze,  
umístí závaží dovnitř kola

Nižší spotřeba závaží
 % 30% úspora

 % Ušetřete na každém vyvážení

Staticky
Dynamicky

Samostatně analyzuje statickou 
a dynamickou nevyváženost

Zohledňuje nižší toleranci pro 
statickou nevyváženost stejně jako 

výrobce vozidla

Tím zajistí to nejlepší vyvážení díky tomu, 
že moderní vozidla jsou mnohem citlivější 

na statickou, než dynamickou nevyváženost.

Věděli jste? 



Jediný ovladač pro snadné ovládání

Jasné zobrazení velikosti závaží Schematický profil disku znázorňuje 
vyvažovací režim

Zobrazení rozměrů kola TruWeight® zobrazuje skutečný tvar 
a velikost závaží

SmartWeight® panel samostatně zobrazuje 
úroveň statické a dynamické nevyváženosti

Přehled uživatelského prostředí

Volba jazyka

E X KLUSIVNĚ



3D grafika 
 % Interaktivní návody provedou mechanika celým 

procesem vyvážení

 % Zkracuje čas zaškolení

Exkluzivní funkce programu zjednoduší vyvažování

Nápověda přímo na monitoru 
 % Videa ve vysoké kvalitě objasní řadu aspektů vyvažování

 % Zahrnuje základní i pokročilé funkce

 % Výuka obsluhy přímo na dílně

 % Možnost volby jazyka

BullsEye®  
středící systém

 % Optimální vystředění kola

 % Chrání disk před poškozením

PATENTOVÁNO

HammerHead®  
horní osvětlovací lišta a poziční laser

 % Přesnější umístění závaží

 % Zvyšuje úspěšnost vyvážení v prvním cyklu

 % Osvětlení pracovního prostoru

Oblíbené příslušenství a vybavení

Zvedák kol
 % Konec námahy

 % Bezpečná práce s velkými a 
těžkými koly 

 % Pomáhá s vystředěním kola

Ergonomická 
rychloupínací příruba

 % Rychlé upnutí  
díky sklopným čelistem

 % Pohodlná madla

 × Špatně  % Správně

Základní sada konusů
 % Pokrývá většinu obvyklých 

disků

 % Chrání disk před poškozením



Technické údaje

SWP70E

Napájení 196-256V, 3 A, 50/60 Hz, 1 ph

Tlak vzduchu* 7-12 bar (100-175 psi)

Rozměry kola

Šířka ráfku 38 – 508 mm (1.5 – 20 in.)

Průměr ráfku 254 – 762 mm (10 – 30 in.)**

ALU 191 – 965 mm (7.5 – 38 in.)**

Maximální průměr kola 965 mm (38 in.) 

Maximální šířka kola 508 mm (20 in.)

Maximální váha kola 61 kg

Citlivost ± 1.0 g (0.05 oz)

Přesnost umístění závaží 512 pozic, ± 0.35°

Rychlost 150 ot.

Motor DC motor
 * Pouze pro modely se zvedákem kol 
** Nestandardní velkosti kol mohou vyžadovat ruční zadání dat.

Šířka (Š) 1346 mm* 

Výška(V) 1816 mm** 

Hloubka(H) 832 mm

Hmotnost 125 kg (275 lbs.)

*  1854 mm se zvedákem kol 
** 2184 mm s TDC Laser System

Zvedák  
kol

TDC Laser 
System

V

HŠ

Objednací číslo
SWP70E SmartWeight Pro  
 vyvažovačka s vnějším laserovým měřidlem

Standardní příslušenství
20-3062-1 Základní sada středicích konusů

Volitelné příslušenství
20-3495-1 HammerHead® Horní osvělovací lišta a poziční laser
20-3101-1 Zvedák kol
20-2747-1 BullsEye® sada konusů
76-574-2 Ergonomická rychloupínací příruba
20-1839-1 Typová upínací deska
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