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ترمز  خودکارترمز  خودکار

آسانسورآسانسور

ترمز الکترو پنوماتیک خودکارترمز الکترو پنوماتیک خودکار
بعد از چرخش ، چرخ را در موقعیت بعد از چرخش ، چرخ را در موقعیت 
نصب وزنه محکم نگه میداردنصب وزنه محکم نگه میدارد

باالبر با ظرفیت 200 کیلوگرم جهت نصب باالبر با ظرفیت 200 کیلوگرم جهت نصب 
چرخ روی شفت بدون فشار به نیروی انسانیچرخ روی شفت بدون فشار به نیروی انسانی

خط کش جهت اندازه گیری خط کش جهت اندازه گیری 
فاصله رینگ تا دستگاهفاصله رینگ تا دستگاه

برنامه کامپیوتری جهت باالنس برنامه کامپیوتری جهت باالنس 
کردن چرخ سنگین و سواریکردن چرخ سنگین و سواری

نمایشگر دیجیتالی نمایشگر دیجیتالی 
کلیدهای چند منظوره کلیدهای چند منظوره 

باالنس تمام اتوماتیک چرخ سنگینباالنس تمام اتوماتیک چرخ سنگین
همراه میکروپروسسورهمراه میکروپروسسور

GTL2.120NRC

ویژگی ها:ویژگی ها:
- میکروپروسسور جهت محاسبات سریع - میکروپروسسور جهت محاسبات سریع 

-ترمز الکترو پنوماتیکی جهت قفل کردن الستیک هنگام نصب وزنه-ترمز الکترو پنوماتیکی جهت قفل کردن الستیک هنگام نصب وزنه
-توقف خودکار در موقعیت نصب وزنه-توقف خودکار در موقعیت نصب وزنه
-قابلیت باالنس دینامیکی و استاتیکی-قابلیت باالنس دینامیکی و استاتیکی

-باالنس چرخ سنگین و سواری-باالنس چرخ سنگین و سواری
-آسانسور 200 کیلوگرمی-آسانسور 200 کیلوگرمی

-صفحه نمایش دیجیتالی گرافیکی با نرم افزار قوی-صفحه نمایش دیجیتالی گرافیکی با نرم افزار قوی
- برنامه خودکار جهت هر نوع رینگ - برنامه خودکار جهت هر نوع رینگ 

-پشتیبانی از انواع رینگ های الیاژ آلومینیوم و آهنی-پشتیبانی از انواع رینگ های الیاژ آلومینیوم و آهنی
-زمان چرخش کم-زمان چرخش کم

-برق تکفاز-برق تکفاز
- دارای گواهینامه ایزو 9001- دارای گواهینامه ایزو 9001

کل ستون ها و کلیه ی قطعات از یک کل ستون ها و کلیه ی قطعات از یک 
تکه فوالد سخت ساخته شده استتکه فوالد سخت ساخته شده است

طراحی یک تکهطراحی یک تکه

مشخصات فنی

قطر لبه رینگ

پهنای رینگ

نهایت وزن چرخ

دقت اندازه گیری

سرعت چرخش

منبع تغذیه

10 الی ۳0 اینچ

1.۵ الی 22 اینچ

200 کیلوگرم

یک گرم سواری ده گرم سنگین

۸0 دور بر دقیقه سواری 100 دور بر دقیقه سنگین

1ph , 50/60 Hz , 110V/230 V

GTL2.120NRC

امکاناتامکانات

صفحه نمایشصفحه نمایش


