Rata leasingu od 225,00 zł netto

DANE TECHNICZNE:

Wertteile
WRX 880

• Udźwig 4000 kg,
• Trzysegmentowe łapy tylne o zwiększonym zasięgu,
• Maksymalne obniżenie punktu uchwytu pojazdu zapewnia możliwość unoszenia aut o charakterze sportowym,
• Zautomatyzowana obsługa jednostki elektrohydraulicznej i blokad bezpieczeństwa,
• Wzmocniona konstrukcja umożliwia sprawną i bezpieczną pracę,
• Zestaw zawiera kotwy montażowe,
• Certyfikat
,
• Wysokość 2924 mm,
• Czas unoszenia/opuszczania ≈50 s,
• Maksymalna wysokość unoszenia 1900 mm,
• Minimalna wysokość ramienia 92 mm,
• Zakres długości ramion r630 ~ r890 mm
oraz r800 ~ r1490 mm,
• Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) 2832 mm,
• Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) 3442 mm,
• Maksymalna szerokość pojazdu 2610 mm,
• Moc silnika elektrycznego 2.2 kW,
• Zasilanie 3~400 V + N + PE 380 V,
• Poziom głośności ≤ 70 dB (a),
• Ciśnienie oleju 20 MPa,
• Zestaw stożków podwyższających.

Podnośnik 2-kolumnowy
elektrohydrauliczny 4000 kg

Przeznaczona do aut osobowych,
dostawczych i motocykli:

Wertteile
WRW 350

•
•
•
•
•
•

Wyważarka

•

Rata leasingu od 99,00 zł netto

•
•
•
•

Automatyczny pomiar odległości i oraz wielkości koła,
Automatyczna kalibracja i funkcja auto diagnostyki,
Zintegrowany innowacyjny wyświetlacz LCD,
Opatentowany intuicyjny panel sterujący,
Plastikowa osłona działająca w systemie START/STOP,
Intelligent Brake System wskazujący punkt
umieszczenia ciężarka,
Procedura wyważania statycznego, dynamicznego, funkcja
podziału i ukrywania ciężarka,
Sześć zaawansowanych programów ALU/ALU-S,
Graficzny wskaźnik miejsca przyklejenia ciężarka,
Hamulec pomocniczy ułatwiający aplikację ciężarka,
Wyważarka posiada dodatkowe ramię do pomiaru szerokości felgi.

Opcjonalnie:
• Adapter do kół nieprzelotowych,
• Adapter do kół motocyklowych,
• Stożek do felg o dużym otworze centrującym.
Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć
23% VAT. Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni.
Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

Zasilanie 230 V,
Moc silnika 0,2 kW,
Dokładność wyważania +/- 1 g,
Maksymalna waga koła 60 kg,
Prędkość wyważania 200 obr/min,
Maksymalna średnica obręczy 24 cali,
Maksymalna szerokość obręczy 20 cali,
Czas pomiaru ≤ 8 s,
Poziom hałasu ≤ 70 dB.

info@wertteile.com

Rata leasingu od 76,00 zł netto

Przeznaczona do kół aut osobowych,
dostawczych oraz motocykli:

Wertteile
WRW 250

•
•
•
•
•
•

Wyważarka

Wyświetlacz LED,
Automatyczny pomiar odległości i średnicy koła,
Funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny,
3 funkcje ALU,
Wyważanie dynamiczne i statyczne,
Hamulec nożny.

Opcjonalnie:
• Adapter do kół nieprzelotowych,
• Adapter do kół motocyklowych,
• Stożek do felg o dużym otworze centrującym.
Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zasilanie 230 V,
Moc silnika 0,2 kW,
Dokładność wyważania +/- 1 g,
Maksymalna waga koła 60 kg,
Prędkość wyważania 200 obr/min,
Maksymalna średnica obręczy 24 cali,
Maksymalna szerokość obręczy 20 cali,
Czas pomiaru ≤ 8 s,
Poziom hałasu ≤ 70 dB.

Przeznaczona
do aut osobowych,
dostawczych i motocykli:
Automatyczna montażownica do opon samochodów osobowych, dostawczych i motocykli to idealne rozwiązanie dla
wszystkich warsztatów. Zaawansowana technicznie konstrukcja zapewnia wyjątkową sztywność.
Maszyna wyposażona w pneumatycznie sterowane i blokowane uchylne ramię główne, umożliwia szybką i bezpieczną wymianę opon.
W dowolnym momencie istnieje możliwość rozbudowania maszyny WRM 500 poprzez instalację dodatkowego trójfunkcyjnego prawego ramienia pomocniczego do opon niskoprofilowych i run flat.

Rata leasingu od 99,00 zł netto

Montażownica

Wertteile
WRM 500
opcjonalnie
RAMIĘ POMOCNICZE
WRR50

Dane techniczne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zasilanie 400 V,
Moc silnika 0,75 kW,
Zewnętrzne mocowanie felgi 10 – 21 cali,
Wewnętrzne mocowanie felgi 12 – 24 cali,
Szerokość felgi 3 – 14 cali,
Nacisk zbijaka 2500 kg,
Maksymalna średnica koła 41 cali (1040 mm),
Maksymalna szerokość koła 14 cali (355 mm),
Ciśnienie pracy 8 – 10 bar.

Wertteile
WRZ80
Zlewarko-wysysarka 90l ze zbiornikiem
kontrolnym 8l + misa zlewowa

Dane techniczne:
•
•
•
•

Pojemność zbiornika głównego 90 litrów,
Pojemność tacy zbierającej 5 litrów,
Pojemność szklanego zbiornika 8 litrów,
Wysokość 1730 mm.

GWARANCJA

2 lata
WERTTEILE

Rata leasingu od 74,00 zł netto

Wertteile
500-3,0/270
WRT 5.27

Wertteile
500-3,0/200
WRT 5.20

Wertteile
800-5,5/500
wrt 8.50

Kompresor tłokowy

Kompresor tłokowy

Kompresor tłokowy

Dane techniczne:

Dane techniczne:

Dane techniczne:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Napięcie 400 V,
Cylindry 2/1,
Wydajność teoretyczna 500 l/min,
Wydajność praktyczna 390 l/min,
Ciśnienie 9 Bar,
Moc 3,0 kW,
Pojemność zbiornika 270 l,
Waga 185 kg,
Długość 1650 mm,
Wysokość 1150 mm,
Szerokość 660 mm.

Sprężarka tłokowa żeliwna,
Pojemność zbiornika 200 l,
Cylindry/stopnie 2/2,
Napięcie zasilania 400 V,
Wydajność 500 l/min.;
Ciśnienie 9 bar,
Moc 3,0 kW,
Waga 130 kg,
Wymiary [dł x szer x wys]
1550 x 560 x 1000.

Moc 5,5 kW,
Wydajność teoretyczna 800 l/min,
Wydajność praktyczna 680 l/min,
Ciśnienie 10 bar,
Napięcie 400 V,
Zbiornik 270 l / 500 l,
Waga 216 kg / 225 kg,
Długość 1660 mm / 2000 mm,
Szerokość 515 mm / 620 mm,
Wysokość 1100 mm / 1250 mm.

GWARANCJA

2 lata
WERTTEILE

Rata leasingu od 345,00 zł netto

Kompresory śrubowe Wertteile
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

moc 5,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 8 bar oraz wydajności na wyjściu 850 l/min - seria SK 5,5 P/8,
moc 5,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 10 bar oraz wydajności na wyjściu 700 l/min - seria SK 5,5 P/10,
moc 5,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 13 bar oraz wydajności na wyjściu 550 l/min - seria SK 5,5 P/13,
moc 7,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 8 bar oraz wydajności na wyjściu 1150 l/min - seria SK 7,5 P/8,
moc 7,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 10 bar oraz wydajności na wyjściu 1000 l/min - seria SK 7,5 P/10,
moc 7,5 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 13 bar oraz wydajności na wyjściu 850 l/min - seria SK 7,5 P/13,
moc 11 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 8 bar oraz wydajności na wyjściu 1650 l/min - seria SK 11 P/8,
moc 11 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 10 bar oraz wydajności na wyjściu 1500 l/min - seria SK 11 P/10,
moc 11 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 13 bar oraz wydajności na wyjściu 1200 l/min - seria SK 11 P/13,
moc 15 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 8 bar oraz wydajności na wyjściu 2250 l/min - seria SK 15 P/8,
moc 15 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 10 bar oraz wydajności na wyjściu 2150 l/min - seria SK 15 P/10,
moc 15 kW i ciśnienie maksymalne na wyjściu 13 bar oraz wydajności na wyjściu 1600 l/min - seria SK 15 P/13.

Możliwość doboru do kompresora zbiornika 270 lub 500 litrów
oraz stacji przygotowania powietrza (osuszacza) z filtrami
wstępnymi i dokładnymi:
•
•
•
•

dla SKTG 5,5 osuszacz WDF 53,
dla SKTG 7,5 osuszacz WDF 100 (przy kompresorze 13 bar osuszacz WDF 53),
dla SKTG 11 osuszacz WDF 155 (przy kompresorze 10 oraz 13 bar osuszacz WDF 100),
dla SKTG 15 osuszacz WDF 155.

* 5-LETNIA GWARANCJA OBOWIĄZUJE PRZY PODPISANIU UMOWY SERWISOWEJ Z PRODUCENTEM.
Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą
ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

info@wertteile.com

Wertteile
WRX 2500

Rata leasingu od 312,00 zł netto

Podnośnik 2-kolumnowy
elektromechaniczny 2500 kg
Dane techniczne
•
•
•
•
•

Wysokość podnoszenia: 2000 mm
Wysokość po opuszczeniu: 90 mm
Szerokość całkowita: 3160 mm
Czas podnoszenia/opuszczania: 55 s
Zasilanie:400 V/4,0 kW

• Usztywniająca rama fundamentowa
• Kubeczki z olejem smarującym
• Podwójne nakrętki nośne wykonane
z nylatronu NSM
• Napęd elektromechaniczny
• Walcowane na zimno śruby nośne
• Silnik elektryczny o przedłużonej trwałości
z zabezpieczeniem termicznym
• Przeniesienie napędu: łańcuchem
• Nakrętki nośne z kontrolą zużycia
• Sterowanie napięciem bezpiecznym 24 V
• Automatyczna blokada ramion

GWARANCJA

5 LAT*
WERTTEILE

* 5-LETNIA GWARANCJA OBOWIĄZUJE PRZY PODPISANIU UMOWY SERWISOWEJ Z PRODUCENTEM.
Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą
ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

info@wertteile.com

Wertteile
WRX 3000

Rata leasingu od 368,00 zł netto

Podnośnik 2-kolumnowy
elektromechaniczny 3000 kg
Dane techniczne
•
•
•
•
•

Wysokość podnoszenia: 1940 mm
Wysokość po opuszczeniu: 95 mm
Szerokość całkowita: 3450-3750 mm
Czas podnoszenia/opuszczania: 55 s
Zasilanie:400 V/2x2,6 kW

• Bardzo cichy
• Kubeczki z olejem smarującym
• Podwójne nakrętki nośne wykonane
z nylatronu NSM
• Bardzo szeroki rozstaw kolumn – prześwit
regulowany w zakresie 2,6 ÷ 2,94 m
• Zasada działania: napęd śrubowy
• Supergładkie – walcowane na zimno śruby nośne
• Dwa silniki napędowe o przedłużonej trwałości
z zabezpieczeniem termicznym
• Elektroniczna synchronizacja pracy

GWARANCJA

5 LAT*
WERTTEILE

* 5-LETNIA GWARANCJA OBOWIĄZUJE PRZY PODPISANIU UMOWY SERWISOWEJ Z PRODUCENTEM.
Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny mogą
ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi
oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

info@wertteile.com

Wertteile
WRK10

Rata leasingu od 198,00 zł netto

Automatyczna stacja diagnostyki i napełniania instalacji A/C
Dane techniczne

Funkcje

• Czynnik chłodzący: R134a
• Kompresor 300 g/min
• Waga elektroniczna czynnika chłodzącego:
• Dokładność +/- 10 g
• Próżniomierz elektroniczny: Kl. 2.5
• Wymiary: 900x650x577 mm
• Ciężar: 70 Kg
• Pojemność operacyjna: zbiornik 12,4 lt - 10 Kg R134a
• Filtr o złożonym o sicie molekularnym +
mechaniczny z cienkiej siatki
• Pompa próżniowa – 70 l/min
• Maksymalne podciśnienie 0,05 mbar
• Przewody 2,5m
• Drukarka termiczna (opcja)

• Odzysk czynnika chłodzącego zawartego w A/C
• Oczyszczanie czynnika z zanieczyszczeń
mechanicznych
• Odwadnianie czynnika poprzez filtrowanie
• Separacja czynnika od oleju zawartego w układzie
• Pomiar ilości odzyskanego czynnika
• Test obecności resztek czynnika w układzie
• Osuszanie układu za pomocą specjalnej
pompy próżniowej
• Test szczelności układu
• Automatyczny lub półautomatyczny wtrysk oleju
i kontrastu w ilości założonej przez obsługującego
lub manualny z kontrolą wzrokową
• Odzysk pozostałego czynnika z przewodów
• Możliwość pracy w trybie manualnym
• Diagnostykę układu wraz z wydrukiem (opcja)
• Nieskomplikowany i tani serwis

* 5-LETNIA GWARANCJA OBOWIĄZUJE PRZY PODPISANIU UMOWY SERWISOWEJ Z PRODUCENTEM. Wszystkie ceny zawarte w niniejszym katalogu są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT.
Ceny mogą ulec zmianie w przypadku okoliczności niezależnych od hurtowni. Katalog ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisu prawa. Zdjęcia niektórych produktów mogą odbiegać
od ich rzeczywistego wyglądu.

info@wertteile.com

