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Riepu montāžas iekārtas

• Riepu saspiedējroka ir paredzēta vieglai riepu montāžai 
  ar minimāli lietotāja spēka pielikšanu.
• Disks tiek precīzi centrēts bez speciālas piespiešanas.
• Montāžas plāksne ar elektro piedziņu rotē divos virzienos.
• Iespēja aprīkot ar TCE 200 montāžas palīgierīci.

BOSCH TCE 4220

IC kods: 1 694 100 077

Cena: 1100.00 €

• G-Frame rāmis. Palielina iekārtas stingrumu,
  samazinot spēku ietekmi uz konstrukciju. 
• Iespējams aprīkot ar TCE 330 montāžas palīgierīci. 
• TCE4435 – aprīkota ar gaisa triecienveida padeves
  sprauslu sistēmu kas iebūvēta satvērējžokļu konstrukcijā. 
• TCE4435 – aprīkots ar riepas atspiedējsviras
  vadību – ERGO CONTROL
• Disks tiek precīzi centrēts bez speciālas piespiešanas.
• Darbagalda rotācijas ātrumi: 7RPM / 15RPM.
• Gaisa pievads: 8 bar.
• Elektropadeve: 400V, 3ph, 50Hz.

BOSCH TCE 4435-24
ar ERGO CONTROL (bez TCE 330)

IC kods: 1 694 100 521

• G-Frame rāmis. Palielina iekārtas stingrumu,
  samazinot spēku ietekmi uz konstrukciju. 
• Aprīkots ar TCE 330 montāžas palīgierīci, divi
  neatkarīgi vadāmi pneimo cilindri 5000 N / 2500 N. 
• TCE4435 – aprīkota ar gaisa triecienveida padeves
  sprauslu sistēmu kas iebūvēta satvērējžokļu konstrukcijā. 
• TCE4435 – aprīkots ar riepas atspiedējsviras
  vadību – ERGO CONTROL.
• Disks tiek precīzi centrēts bez speciālas piespiešanas.
• Rullīšu bloks (piegādes komplektācijā).
• Darbagalda rotācijas ātrumi: 7RPM / 15RPM.
• Gaisa pievads: 8 bar.
• Elektropadeve: 400V, 3ph, 50Hz.

BOSCH TCE 4435-24
un TCE 330 ar ERGO CONTROL

• G-Frame rāmis. Palielina iekārtas stingrumu,
  samazinot spēku ietekmi uz konstrukciju. 
• Aprīkots ar TCE 330 montāžas palīgierīci, divi
  neatkarīgi vadāmi pneimo cilindri 5000 N / 2500 N. 
• TCE4430 – aprīkots ar riepas atspiedējsviras
  vadību – ERGO CONTROL.
• Disks tiek precīzi centrēts bez speciālas 
  piespiešanas.
• Rullīšu bloks (piegādes komplektācijā).
• Darbagalda rotācijas ātrumi: 7RPM / 15RPM.
• Gaisa pievads: 8 bar.
• Elektropadeve: 400V, 3ph, 50Hz.

BOSCH TCE 4430
un TCE 330 ar ERGO CONTROL

IC kods: 1 694 100 375

• 9 programmas vieglajām automašīnām un 2 motocikliem.
• Bāzēšanas roka iekšējo atsvaru un tā saukto neredzamo atsvaru
  pozicionēšanai.
• Uzlabota programma statiskajam disbalansam.
• Ir iespēja aprīkot iekārtu ar
  automātisko ārējo sensoru riteņa  
  platuma noteikšanai (+ 215 € bez PVN).

BOSCH WBE 4110

IC kods: 1 694 100 219

Cena: 1300.00 €

IC kods: 1 694 100 000IC kods: 1 694 100 283

BOSCH WBE 4400

Ārējais diska satveršanas diametrs 10-22”

Iekšējais diska satveršanas diametrs 12-24”

Diska platums 3-12”

Maks. diska diametrs 1100 mm

Gaisa padeves spiediens 8 bar

Garantija iekārtai 12 mēneši

IC kods: 1 694 100 533

Ārējais diska satveršanas diametrs 10-24”

Iekšējais diska satveršanas diametrs 12-28”

Diska platums 3-12”

Maks. diska diametrs 1200 mm

Gaisa padeves spiediens 8/10 bar

Garantija iekārtai 12 mēneši

Ārējais diska satveršanas diametrs 10-24”

Iekšējais diska satveršanas diametrs 12-28”

Diska platums 3-12”

Maks. diska diametrs 1200 mm

Gaisa padeves spiediens 8/10 bar

Garantija iekārtai 12 mēneši

Ārējais diska satveršanas diametrs 10-20”

Iekšējais diska satveršanas diametrs 13-23”

Diska platums 3-10”

Maks. diska diametrs 1000 mm

Garantija iekārtai 12 mēneši

Riepu balansēšanas iekārtas

• 11 programmas vieglajām automašīnām un 5 motocikliem.
• Bāzēšanas roka iekšējo atsvaru un tā saukto neredzamo atsvaru pozicionēšanai.
• Automātiska distances un diametra nolasīšana.
• Ir iespēja aprīkot iekārtu ar automātisko ārējo sensoru riteņa platuma noteikšanai (+ 215 € bez PVN).
• Pašdiagnosticēšanas un kalibrēšanas funkcija.
• Elektropadeve: 230V, 1ph, 50Hz.

Cena: 2450.00 €

Diska diametrs 10-26”

Diska platums 1-20”

Maks. riteņa diametrs 1200 mm

Maks. riteņa svars 70 kg

Balansēšanas ātrums 208 apgr./min.

Garantija iekārtai 12 mēneši

BOSCH WBE 4200

Cena: 1670.00 €

Diska diametrs 8-24”

Diska platums 2-19”

Maks. riteņa diametrs 820 mm

Maks. riteņa svars 60 kg

Balansēšanas ātrums 167 apgr./min.

Garantija iekārtai 12 mēneši

* Cenas norādītas bez PVN
* Akcija spēkā līdz 31.05.2017 vai kamēr prece ir noliktavā
  Vairāk informācijas tirdzniecības filiālēs un iclatvija.lv

Cena: 2999.00 € Cena: 3850.00 €

Cena: 2850.00 €


