
Všechno začalo u 

bezpečnosti letadel 

Vyvažovací prášek byl 

původně vynalezen v roce 

1990 pro letecká kola. 

Jedná se o bezpečnou 

vyvažovací techniku, 

protože vyvažovací prášek 

se drží uvnitř pneumatiky, 

a nahrazuje tímto 

vyvažovací závaží, které 

může odpadnout a způsobit 

tak škody při startu nebo 

přistávání letadla.  

 

Vyvažovací prášek Gazit® 

byl později upraven pro 

použití pro autobusy a 

nákladní vozy.  
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GAZIT® 
Vyvažovací prášek budoucnosti – pro použití do 

autobusových a nákladních pneumatik 
 

GAZIT® - vysoká kvalita 

- neškodí životnímu prostředí 

- nízká cena 

 

GAZIT® je nové odvětví; dynamická a 

technologicky správná náhrada 

vyvažovacího závaží, které se 

vyrábí z olova nebo jiných kovů 

 

GAZIT® má jednoduché použití – vkládá se 

přímo do pneumatiky a není potřeba 

žádný vyvažovací stroj 

 

GAZIT® splňuje veškeré požadavky na 

životní prostředí  

 

GAZIT®  je konkurenčně schopný všem 

alternativním technikám vyvažování 

 

GAZIT®  vyspělá technologie a vysoká kvalita za nízkou cenu 

 

 

GAZIT® - optimální řešení 

 

GAZIT® odstraňuje veškeré vibrace 

způsobené nevyvážeností 

pneumatiky nebo disku 

 

GAZIT® je vyvažovací prášek s vysokou 

gravitací, což zajišťuje 

optimální vyvážení – i při 

vysokých rychlostech a v 

prudkých zatáčkách 

 

GAZIT® nepůsobí na něj vlhké prostředí 

 

GAZIT® nezpůsobuje opotřebení vnitřních vložek ani kostry 

pneumatiky 

 

GAZIT® vyvažovací prášek minimalizuje opotřebení pneumatiky 

 

GAZIT® lze použít na hliníkové i ocelové disky 

 

GAZIT® lze použít kola vybavení TPMS senzory 
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Jak používat vyvažovací prášek GAZIT®  

 
Jak vyvažovací prášek GAZIT® funguje 

 

Vyvažovací prášek GAZIT® se vkládá do pneumatiky před tím, než je 

pneumatika upevněná na disk. Při rychlosti 30 km/t se pomocí 

odstředivé síly vyvažovací prášek rozprostře v pneumatice. 

Vzrůstající vibrace v kontaktu pneumatiky s vozovkou způsobí, že se 

vyvažovací prášek posune do míst, kde je nevývažek. K tomuto jevu 

dochází po celou dobu jízdy, čímž dochází k dynamickému vyvážení 

pneumatiky. 

 

Jak se vyvažovací prášek GAZIT® aplikuje 

 

GAZIT® se dodává v 8 kg balení. Ke každému balení je přiložená 

tabulka s doporučeným dávkováním a odměrka.  
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