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1,5" - 20" 10" - 28" 1016 mm 480mm 75 kg

Megaspin 1200P

Šířka disku Průměr disku Max. průměr kola Max. šířka kola
Max. hmotnost 

kola

Megaspin 1200P představuje vrchol v technologii vyvažování kol.
Megaspin 1200P, doslova nabitý všemi funkcemi,  jako je No Checkspin, OWB 
(One Weight Balancing), pneumatické upínání megaclamp a grafika Ultra HD, 
AVS (antivibrační software) pro diagnostiku ráfků/pneumatik, bezkontaktní 
zadávání rozměrů ráfku laserovým skenováním.
Megaspin 1200P je pro uživatele, které chtějí prostě to nejlepší, a vidí 
hodnotu v investici do špičkového vybavení. 

OWB One Weight Balancing
Nový revoluční program 
vyvažování jedním závažím.

Megaspin 1200P lze použít buď v tradičním režimu, čímž se stává  
nejjednodušší a nejrychlejší vyvažovačkou na trhu, nebo v diagnostickém 
režimu, kde lze po vyhodnocení charakteristik kola určit jeho ideální umístění 
na vozidle.
Megaspin 1200P nastavuje nový standard vyvažování kol.

3D laserové skenování kola

Ministat 
poskytuje 
nejvyšší komfort 

AVS antivibrační 
systém 
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AVS (Anti Vibration System)
Velké vibrace kol často nejsou způsobeny 
nevyváženostmi, ale také geometrickou deformací 
samotného kola.

ONE WEIGHT BALANCING (OWB) je nový 
inovativní vyvažovací program, který umožňuje 
vyvažovat kolo, ocelové nebo hliníkové pouze 
jedním závažím.
OWB minimalizuje statickou i dynamickou 
nevyváženost uvedením přesného bodu uvnitř 
disku, kde je možné vyvážit kolo pouze jednou 

Program OWB se automaticky aktivuje na konci vyvažovací otáčky, když stroj zjistí, že je 
možné provést vyvážení jedním závažím. V ojedinělých případech, kdy není možné použít 
pouze jedno závaží, stroj automaticky označí polohu dvou závaží potřebných k vyvážení 

LASER SCAN - NO CHECKSPIN 
Bezkontaktní zadávání rozměrů kola - přesné polohování závaží laserovým bodem -
skenování ovality ráfku

Součástí AVS je nový software HubMatch. V 
jednom jediném otočení HubMatch detekuje 
nejvyšší bod kola (1. harmonická). Tento bod 
označuje pozici pneumatiky při montáži na 
vozidlo, čímž dochází k eleminování excentricity 
vlivem mechanických vůlí na dosedacích 
plochách disku a náboje kola.

TYRE SET software na základě na naměřených 
hodnot navrhne ideální rozmístění pneumatik 
tak, aby se minimalizovaly vibrace způsobené 
zbytkovou excentricitou každého kola.
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Megaspin 1200P

Standardní příslušenství:
Upínací prvek verze, plastový přítlačný kroužek malý, přítlačný talíř 125 mm, ochranná 
guma, 3 ks vyvažovací kužely , měřítko šířky disku, naklepávací kleště, kalibrační závaží. 

Nadstandardní příslušenství:
41FF79255 - přítlačný talíř 206 mm + ochranná guma

Rozměry 1200P:
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