
WYWAŻARKA B40
Mikroprocesorowa wyważarka z samokalibracją samodiagnozą. Manualne wprowadza-
nie 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 opusz-
czeniu osłony. Podświetlany wyświetlacz LED. Duży wybór programów, ułatwiający pracę 
z maszyną. Wizualizacja wartości niewyważenia w gramach  lub uncjach.

B225A

B325A

M42B40

WYWAŻARKA 
B225A
Mikroprocesorowa wyważar-
ka z samokalibracją i samo-
diagnozą. Automatyczne 
uruchomienie po opuszcze-
niu osłony. Automatyczne 
zatrzymanie koła pod koniec 
obrotu. Automatyczny mier-
nik do wprowadzania odle-
głości i średnicy koła. Niska 
prędkość wyważania. 7 pro-
gramów dla felg aluminio-
wych. Ruchome płaszczyzny 
- dokładne wyznaczenie 
miejsca przyklejenia ciężar-
ka.

WYWAŻARKA 
B325A
Mikroprocesorowa wyważarka z 
samokalbracją i samodiagnozą. 
Automatyczne uruchomienie po 
opuszczeniu osłony Automatycz-
ne zatrzymanie koła pod koniec 
obrotu. Automatyczny miernik do 
wprowadzania odległości i śred-
nicy koła. Niska prędkość wywa-
żania. 7 programów dla felg alu-
miniowych.  Ruchome płaszczy-
zny - dokładne wyznaczenie 
miejsca przyklejenia ciężarka. 
Ukryty ciężarek - podział ciężar-
ka na dwie części i rozłożenie go 
za szprychami felgi aluminiowej.

MONTAŻOWNICA 
M420 2V FS
Automatyczna obsługa felg od 
13” to 23”. Zewnętrzny roz-
staw  do  20”. Blokada mecha-
niczna trzpienia. Standardowy 
zbijak z pneumatycznym cylin-
drem. Dwie prędkości robocze 
stołu. Pneumatyczne odchy-
lane ramię ze zmienną osło-
ną. 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 mecha-
niczna trzpienia. Standardowy zbijak z pneumatycznym cylindrem. Dwie prędkości robo-
cze 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 4800 zł netto

007960001030 MONTAŻOWNICA M42 6500 zł netto

007960001050 HELPER 4FD OPCJA (ramię pomocnicze do M42) 2999 zł netto

007960001060 HELPER 4FD KIT M42 OPCJA (zestaw przystosowujący do użycia z modelem M42) 350 zł netto

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

007960001120 OCHRONA PLASTIKOWA (ochrona plastikowa dla B40) 999 zł netto

007960001370 B 225 A - Mikroprocesorowa Wyważarka Z Lcd, Automatyczny Start, Automatyczne Pomiary, Pokrywa 
Ochronna W Zestawie. 40Mm Ø 8200 zł netto

007960001020 WYWAŻARKA B325A 12500 zł netto

007960001320 M 420 2V  380/3/50 - Automatyczna montażownica do felg o rozmiarach od 11” to 20” (zewnętrznie), 
2-prędkości stołu 10500 zł netto

007960001050 HELPER 4FD OPCJA (ramię pomocnicze do M420) 2999 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) 12000 zł netto

007960001240 Monitor kolorowy LCD 18,5” 450 zł netto

RĘKAWICZKI NITRYLOWE 100 SZT 
i ŁADOWARKA GRATIS !

M420 2V FS
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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 

HPA C 800 – URZĄDZENIE 3D DO POMIARU I REGULACJI GEOMETRII KÓŁ Z KAMERAMI LIVE VIEW
• Wysokiej jakości system kamer 3D zdolny do samodzielnego przystosowaniasię do warunków oświetlenia zewnętrznego
• Uchwyty 4 punktowe w rozmiarze od 11”do 25”z pasywnymi tarczami wykonanymi z odpornych materiałów
• Jednostka główna (PC) zamontowana na kolumnie (wyposażona w półkę do klawiatury i drukarki)
• Włoski design, komputer PC z systemem operacyjnym Windows 7 i profesjonalnym oprogramowaniem do ustawiania geometrii oraz międzynarodową bazą danych
 pojazdów, szybka i łatwa kontrola parametrów ustawienia kół, animacje regulacyjne ułatwiające ustawienie geometrii
• Pomiar kompensacji kół przez przetoczenie lub podniesienie pojazdu, możliwa praca tylko z dwoma ekranami (pomiar przodu)
• Wielomarkowa baza danych zawierająca ponad 15000 pojazdów, możliwość wprowadzenia nowych pojazdów do bazy danych
• Naścienny zestaw do mocowania uchwytów i ekranów pasywnych, przejrzysty program prowadzi użytkownika przez kolejne funkcje krok po kroku
• Obsługa programu możliwa w wersji szybkiej tylko za pomocą 2 klawiszy, para obrotnic mechanicznych z adapterami
 do kompensacji, winda poruszająca kamerami góra / dół do wygodnej pracy z podnośnikiem, mobilny wózek do uchwytów i ekranów pasywnych (opcja)
• Asystent poprawnego wjazdu za pomocą kamery (opcja)

Urządzenia do geometrii 
HPA-MAGNETI MARELLI BY CORGHI GROUP
GEOMETRIA C200 i C800

007960001150 C 200 - Geometria , Pc, Windows Xp, Os, Klawiatura i Myszka, 4 Głowice radiowe, 8 Czujników CMOS (bez drukar-
ki, monitora, głowic obrotowych, szczęk dostępnych poniżej) 21500 zł netto

007960001190 Para specjalnych 4-zaciskowych szczęk do geometrii (C1000 ,C400 i C200)  
Rozmiar od 10” do 21”  2000 zł netto

007960001200 Głowica obrotowa 1 szt, wysokość 50 mm    700 zł netto
007960001240 Monitor kolorowy LCD 18,5”    450 zł netto
007960001250 Drukarka kolorowa przystosowana do użytku z geometrią MM    200 zł netto

007960009765

C 800 - Geometria - 2 kamery elektroniczne (stałe umiejscowienie, możliwosć zmiany położenia w pionie), 1 kolum-
na, 1 stolik na klawiaturę i drukarkę, 1 szafka na PC, 2 tarcze przednie + uchwyty  11”-21”  (+ adapter-rozszerzenie do 25”, 
z podwójnie profilowanymi  pazurkami, 2 tarcze tylne + uchwyty  11”-21”  (+ adapter-rozszerzenie do 25”, z podwójnie pro-
filowanymi  pazurkami), 1 komplet wsporników naściennych do zawieszenia tarcz i uchwytów, 2 zestawy montażowe ści-

enne do wspornika naściennego, 1 blokada hamulca, 1 blokada kierownicy, 2 obrotnice mechaniczne z plastikowymi blok-
adami do funkcji for przetaczania ROC, 1 CD z bazą danych i oprogramowaniem, 1 instrukcja, 1 lista cześci zamiennych

33207,75 zł netto

007960009770 System umożliwiający automatyczną zmianę pozycji kamer do C800 (opcja) 3138,66 zł netto
007960009775 Wózek na zaciski do C800 (1szt) (opcja) 1007,47 zł netto
007960009785 System Drive-on (SW + 2 kamery) (opcja) 635,48 zł netto
007935035000 Komputer przystosowany do współpracy z Geometrią C800 (007960009765) 2600 zł netto
007960001240 Monitor kolorowy LCD 18,5” 450 zł netto
007960001250 Drukarka kolorowa przystosowana do użytku z geometrią MM 200 zł netto
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HPA C200 - 27550 zł netto
CENA NETTO WERSJI PODSTAWOWEJ KOMPLETNEJ CENA NETTO WERSJI PODSTAWOWEJ KOMPLETNEJ

HPA C800 - 36457,75 zł netto


