SICAM SBM 855

- spolehlivý stroj
s dvojitým LED displejem. Je vhodný pro
vyvažování kol všech typů motocyklů, automobilů
a nákladních vozidel do váhy 160kg. Stroj SBM
855 je určen zejména pro autoservisy a
pneuservisy s náročným provozem a pracuje ve
dvou základních režimech – osobní a nákladní
vozidla. Díky novému designu je usnadněn přístup
uvnitř kola pro umístění nalepovacího závaží.
Hlavní předností stroje je extrémní jednoduchost
obsluhy. SICAM SBM 855 je standardně vybaven
pneumatickým zvedákem pro snadnou
manipulaci s vyvažovaným kolem. Standardem
výbavy jsou upínací přípravky pro kola osobních a
nákladních vozidel.

VLASTNOSTI STROJE SICAM SBM 855 :
˃ Vyvažovací stroj s horizontální hřídelí pro PKW a LKW
˃ SICAM SBM 855 - vyhodnocení výsledků na dvou LED displejích
˃ Ovládání stroje pomocí klávesnice
˃ Vyvažovací režim pro osobní a nákladní vozidla
˃ Program pro statické a dynamické vyvažování
˃ 11 programů pro osobní vozidla a 5 pro motocykly
˃ Program rozpočítání závaží za paprsky disku, program PAX (os. vozy )
˃ MATCH program pro optimální polohu pneumatiky na disku
˃ Pneumatický zvedák kola
˃ Upínací přípravky pro kola osobních a nákladních vozidel
˃ Automatický start sklopením ochranného krytu

TECHNICKÉ PARAMETRY SICAM SBM 855 :
Technické údaje SICAM SBM 855
Max. šířka ráfku

20“

Max. šířka kola

650 mm

Max. průměr kola

1200 mm

Vyvažovací otáčky

100 / 167 ot. ( nákladní / osobní )

Průměr kola

10" - 26.5"

Přesnost

1/10 g

Max. váha kola

160 / 70 kg ( nákladní / osobní )

Elektromotor

230 V / 1.4 kW / 50 Hz

Hmotnost stroje

183 kg

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ :

Kónus pro lehká dodávková
vozidla 88 – 132 mm

Upínací hlava pro motocykly
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STANDARD :

Oboustranný kónus pro průměr
středové díry 122 – 174 mm

Přítlačný talíř pro AL kola

Systém Duo Expert ( 3 upínací
kleštiny 54 – 78 mm v kufru )

Distanční kruh pro oboustranný
kónus 122 – 174 mm

Upínací přípravky pro
osobní a nákladní vozidla

Kleště na závaží
Měřící kleště šířky a průměru
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