
 

Wyważarka do kół aut osobowych i dostawczych  

Mondolfo Ferro  MT 3800 

 

Nowa wyważarka Mondolfo Ferro MT 3800, to nowoczesne urządzenie do wyważania kół 

samochodów osobowych i dostawczych. Wyposażona została w ramie pomiarowe i  sonarów do  

szybkiego wprowadzania parametrów koła oraz specjalną obudowę umożliwiającą postawienie 

wyważarki tuż przy ścianie.   

Dane techniczne 

• zmienne obroty koła:   75 / 85 / 98 obr/min, 

• szerokość obsługiwanych kół:  1,5” – 20”, 

• średnica obsługiwanych kół mierzonych sensorem : 10”-28” 

• max. średnica koła: 1118 mm, 

• max. szerokość koła:  600 mm, 

• max.  waga koła: 75kg, 

• czas wyważania: 7s, 
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• dokładność  wyważania: 1g, 

• zakres stożków: 42-118,5mm . 

• zasilanie elektryczne:  230V / 50Hz. 

Informacje ogólne 

• statyczne i dynamiczne wyważanie kół aut osobowych  i dostawczych, 

• ramię pomiarowe do wprowadzania średnicy i odległości 

• sonar do bezdotykowego wprowadzania szerokości koła, 

• 19 -calowy ekran LCD, 

• intuicyjny panel sterujący  , 

• konstrukcja pozwalająca na ustawienie przy ścianie, 

• mechaniczny uchwyt mocujący koło, 

• system ustawiający i blokujący koło w miejscu nabicia ciężarka, 

• system LED doświetlający miejsce naklejenia ciężarka, 

• laser wskazujący miejsce naklejenia ciężarka,  

• program do ukrywania ciężarka za szprychami,  

• program do optymalizacji niewyważenia,  

• program Split do motocykli,  

• program samo-kalibracji. 

 

Wyposażenie standardowe 

• Osłona koła , 

• Zestaw stożków oraz uchwyt do mocowania koła , 

• Kleszcze do nabijania ciężarków  

• Cyrkiel do pomiaru szerokości  
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Zalety maszyny 

Intuicyjne menu   

Menu z uniwersalnymi piktogramami oraz prosty panel sterowania   ułatwiają obsługę wyważarki,  

a także umożliwiają  zaprogramowanie do trzech użytkowników. 

 

 

 

Ramie pomiarowe z uchwytem do klejenia ciężarków 

Ramie pomiarowe pozwala na szybkie wprowadzenie parametrów odległości i średnicy felgi a po 

pomiarze dzięki specjalnemu uchwytowi do mocowania ciężarków pozwala na precyzyjną 

umieszczenie go.  
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Specjalna konstrukcja  

Dzięki specjalnej konstrukcji maszyny, możliwe jest ustawienie jej tuż przy ścianie przy 

jednoczesnym zachowaniu możliwości obsługi kół o dużej średnicy całkowitej do 44 cali (1117mm). 

 

 

Pozycjonowanie ciężarka klejonego na godzinie 6  

Laserowy wskaźnik dokładnie określa miejsce naklejenia ciężarka na godzinie 6  
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Doświetlenie wnętrza felgi  

Specjalne oświetlenie led doświetla wnętrze obręczy aby ułatwić precyzyjne naklejenie ciężarka  .  

 

 

 

 

Ergonomia pracy  

Podczas projektowania wyważarki inżynierowie zadbali o to, aby wszystkie akcesoria miały swoje 

miejsce i były łatwo dostępne dla operatora. 
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Wymiary 

 

 

 

 

 

 

 


