Vyvažovačka SICAM – nabídka

Dovolujeme si Vám nabídnout provozně spolehlivou osvědčenou vyvažovačku,
kterou považujeme za jednoznačně nejlepší ve své kategorii a optimální pro Váš
provoz, a to:
SICAM SBM 135 A – 2D motorová mikroprocesorová vyvažovačka s dvojitým
zobrazovacím displejem, LED signalizace
• ALUEASY rameno umísťování lepicích závaží
• automatický provoz spuštěním krytu
• zjednodušené ovládání bez numerické klávesnice
• mechanická brzda
• 11 vyvažovacích programů
o 5 programů pro ALU-kola (včetně programů „pohyblivá rovina“ a „skryté
závaží“)
o program pro statické vyvažování
o 5 programů pro vyvažování motokol

Za příplatek je k zařízení možno
přiobjednat:
- automatické měřidlo šířky ráfku
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Spolu s vyvažovačkou je dodáváno:
• základní sada kuželových přírub,
• obkročné měřidlo šířky disku,
• kalibrační závaží,
• šestihranný klíč CH 10,
• hřídel,
• pneuservisní kleště,
• návod k použití.

technická data:
vnější rozměry (d x š x v)

1 270 x 1 260 x 1 830
mm
127 kg
230 V / 1 f / 700 W
250 ot/min
75 dB(A)
1" – 21" (1“ – 24“)*
10" – 26" (6“ – 40“)*
500 mm
1 200 mm
70 kg

hmotnost
motor
rychlost otáčení kola
hlučnost
šířka vyvažovaného disku
průměr vyvaž. disku
max. šířka vyvaž. kola
max. průměr vyvaž. kola
max. hmotnost vyvaž.
kola
délka vyvažovacího cyklu 8 sec.
*manuálně zadávané rozměry kola

Běžná cena 68.900,- Kč bez DPH

Zvýhodněná cena pro Vás 63.900,- Kč bez DPH

Zvláštní příslušenství k vyvažovačce SICAM SBM 135 A

1 695 655 885 – vnější měřidlo pro zadávání šířky ráfku
Běžná cena 7.200,- Kč bez DPH
Cena pro Vás 6.200,- Kč bez DPH

Cena vyvažovačky je uvedena včetně dodání, instalace a zaškolení obsluhy.

Záruční doba: 24 měsíců
Záruční a pozáruční servis po celém území České republiky. Servisní střediska máme
také v Praze a v Brně.
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