
WYWAŻARKA B40
Mikroprocesorowa wyważarka z samokalibracją samodiagnozą. Manualne wpro-
wadzanie danych. 7 programów specjalnych do felg aluminiowych. Prędkość 
wyważania (od 150 do 200 rpm). Automatyczne sprawdziany do pomiaru 
odległości  i średnicy koła. Automatyczne hamowanie koła pod koniec obrotu. 
Automatyczne uruchomienie po opuszczeniu osłony. Podświetlany wyświetlacz 
LED. Duży wybór programów, ułatwiający pracę z maszyną. Wizualizacja warto-
ści niewyważenia w gramach  lub uncjach.

B225A

B325A

M42B40

WYWAŻARKA 
B225A
Mikroprocesorowa wywa-
żarka z samokalibracją i 
samodiagnozą. Automa-
tyczne uruchomienie po 
opuszczeniu osłony. 
Automatyczne zatrzyma-
nie koła pod koniec obro-
tu. Automatyczny miernik 
do wprowadzania odle-
głości i średnicy koła. 
Niska prędkość wyważa-
nia. 7 programów dla felg 
aluminiowych. Ruchome 
płaszczyzny - dokładne 
wyznaczenie miejsca 
przyklejenia ciężarka.

WYWAŻARKA 
B325A
Mikroprocesorowa wyważar-
ka z samokalbracją i samo-
diagnozą. Automatyczne uru-
chomienie po opuszczeniu 
osłony Automatyczne zatrzy-
manie koła pod koniec obro-
tu. Automatyczny miernik do 
wprowadzania odległości i 
średnicy koła. Niska prędkość 
wyważania. 7 programów dla 
felg aluminiowych.  Ruchome 
płaszczyzny - dokładne 
wyznaczenie miejsca przykle-
jenia ciężarka. Ukryty cięża-
rek - podział ciężarka na dwie 
części i rozłożenie go za 
szprychami felgi aluminiowej.

MONTAŻOWNICA 
M420 2V FS
Automatyczna obsługa felg 
od 13” to 23”. Zewnętrz-
ny rozstaw  do  20”. Blo-
kada mechaniczna trzpie-
nia. Standardowy zbijak 
z pneumatycznym cylin-
drem. Dwie prędkości robo-
cze stołu. Pneumatyczne 
odchylane ramię ze zmien-
ną osłoną. Komplet osłon 
do alufelg w komplecie 
Ramię pomocnicze do felg 
nietypowych (opcja).

MONTAŻOWNICA M42
Automatyczna obsługa felg od 11” to 24”. Zewnętrzny rozstaw  do  22”. Blokada 
mechaniczna trzpienia. Standardowy zbijak z pneumatycznym cylindrem. Dwie 
prędkości robocze stołu. Pneumatyczne odchylane ramię ze zmienną osłoną. 
Komplet osłon do alufelg w komplecie Inflator z manometrem (opcja w modelu 
FS). Ramię pomocnicze do felg nietypowych (opcja).

Urządzenia do 
wymiany ogumienia 
HPA-MAGNETI MARELLI BY CORGHI GROUP
MONTAŻOWNICA M42 + WYWAŻARKA B40

MONTAŻOWNICA M420 2V FS 
+ WYWAŻARKA B225A  
LUB WYWAŻARKA 325A

007960001080 WYWAŻARKA B40 4500 zł netto

007960001030 MONTAŻOWNICA M42 6000 zł netto

007960001050 HELPER 4FD OPCJA (ramię pomocnicze do M42) 2500 zł netto

007960001060 HELPER 4FD KIT M42 OPCJA (zestaw przystosowujący do użycia z modelem M42) 70 zł netto

007960001100 PCM dla B40 (podstawowy zestaw stożków) 430 zł netto

007960001120 OCHRONA PLASTIKOWA (ochrona plastikowa dla B40) 900 zł netto

007960001370 WYWAŻARKA B225A 8000 zł netto

007960001020 WYWAŻARKA B325A 12000 zł netto

007960001330 MONTAŻOWNICA M420 2V 9500zł netto

007960001050 HELPER 4FD OPCJA (ramię pomocnicze do M420) 2500 zł netto

007960001070 ALLY 30 OPCJA (zestaw przystosowujący do użycia z modelem M420) 350 zł netto

007960001330 M 420 2V FS   380/3/50 - Automatyczna montażownica do felg  
o rozmiarach od 11” to 20” (zewnętrznie), 2-prędkości stołu, Inflator(3Ph-400V-50Hz) 11000 zł netto

007960001240 Monitor kolorowy LCD 18,5” 400 zł netto

Do każdego zestawu lub geometrii
Ładowarka Bat-5 gratis!

M420 2V FS



HPA C 200 – URZĄDZENIE DO POMIARU I REGULACJI GEOMETRII KÓŁ Z KAMERAMI 
CCD - 8 CZUJNIKÓW, KOMUNIKACJA BEZPRZEWODOWA 
• Komunikacja pomiędzy głowicami w pełni bezprzewodowa 2,4 GHz 
• Każda głowica zasilana jest z wewnętrznych 4 akumulatorów 2600 mAh każdy 
• Ładowanie akumulatorów po odłożeniu głowic na mobilne stanowisko i podłączeniu przewodów ładujących 
• Rozbudowana wielomarkowa baza danych pojazdów (ponad 20 000 pojazdów w tym najnowsze modele marek europejskich i azjatyckich) 
• Lekkie i solidnie wykonane głowice pomiarowe 
• Głowice pomiarowe wyposażone w poziomice elektroniczne 
• Komputer klasy PC, drukarka kolorowa, monitor LCD, szafka mobilna na elementy systemu

cena - 25480 zł netto

Urządzenie 
do geometrii 
HPA-MAGNETI MARELLI BY CORGHI GROUP
GEOMETRIA C200

007960001150
C 200 - Geometria , PC, Windows Xp OS, klawiatura  

i myszka, 4 głowice radiowe, 8 czujników CMOS 
(bez drukarki, monitora, głowic obrotowych, szczęk dostępnych poniżej)

19500 zł netto

007960001190 Para specjalnych 4 zaciskowych szczęk do geometrii rozmiar 10" to 21"  2000 zł netto
007960001190 Para specjalnych 4 zaciskowych szczęk do geometrii rozmiar 10" to 21"  2000 zł netto
007960001200 Para głowic obrotowych, wysokość 50mm  1400 zł netto
007960001240 Monitor kolorowy LCD 18,5"    400 zł netto

007960001250 Drukarka kolorowa przystosowana do użytku  
z geometrią MM    180 zł netto


