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هنگامی که پوشش  چرخ پایین بیاید،هنگامی که پوشش  چرخ پایین بیاید،
چرخش خودکار الستیک آغاز میشود.چرخش خودکار الستیک آغاز میشود.

در لحظه توقف محل نصب وزنه خارجی در لحظه توقف محل نصب وزنه خارجی 
در موقعیت ساعت 12 قرار میگیرد.در موقعیت ساعت 12 قرار میگیرد.

پس از نصب وزنه و فشار دادن کلید شروع، پس از نصب وزنه و فشار دادن کلید شروع، 
چرخ کمی میچرخد تا محل نصب وزنه داخلی چرخ کمی میچرخد تا محل نصب وزنه داخلی 

به موقعیت ساعت 12 برسد.به موقعیت ساعت 12 برسد.

سیستم شروع و توقف دو مرحله ای خودکارسیستم شروع و توقف دو مرحله ای خودکار

نمایشگر نمایشگر LCD LCD گرافیکی  سه بعدی قابل تبدیل به لمسیگرافیکی  سه بعدی قابل تبدیل به لمسی
کلیدهای چند منظوره و تعاملی برای راهنمایی اپراتور.کلیدهای چند منظوره و تعاملی برای راهنمایی اپراتور.

سیستم های خودکارسیستم های خودکار

خط کش جهت اندازه گیریخط کش جهت اندازه گیری
 خودکار فاصله و قطر رینگ  خودکار فاصله و قطر رینگ 

برنامه باالنس خودکار برنامه باالنس خودکار 
تمامی آلیاژهای رینگتمامی آلیاژهای رینگ

لیزر نقطه ای خودکارلیزر نقطه ای خودکار
محل دقیق نصب وزنه داخلیمحل دقیق نصب وزنه داخلی

المپ المپ LEDLED خودکار  خودکار 
 کردن فضای داخلی رینگ  کردن فضای داخلی رینگ 

دارای مهره قفل کن سریع پنوماتیکیدارای مهره قفل کن سریع پنوماتیکی
بدون نیاز به پاپیونی و سفت کردن مهرهبدون نیاز به پاپیونی و سفت کردن مهره

ترمز پدالی پنوماتیکیترمز پدالی پنوماتیکی
 ثابت نگه داشتن الستیک هنگام نصب وزنه ثابت نگه داشتن الستیک هنگام نصب وزنه



w w w . r o d m a n . i r

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

زمان چرخش

سرعت چرخش

منبع تغذیه

از 1۰ الی ۳۰ اینچ

از 1.۵ الی 22 اینچ

۸۰ کیلوگرم

یک گرم

۶ ثانیه

1۰۰ دور بر دقیقه

110-230V/50-60/1 ph
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ویژگی ها:ویژگی ها:
- میکروپروسسور جهت محاسبات سریع - میکروپروسسور جهت محاسبات سریع 

-شروع بکار دستگاه تنها با پایین آوردن محافظ الستیک-شروع بکار دستگاه تنها با پایین آوردن محافظ الستیک
-ترمز پدالی جهت قفل کردن الستیک هنگام نصب وزنه-ترمز پدالی جهت قفل کردن الستیک هنگام نصب وزنه

-خط کش خودکار جهت اندازه گیری فاصله لبه رینگ تا دستگاه-خط کش خودکار جهت اندازه گیری فاصله لبه رینگ تا دستگاه
-لیزر نشانگر خودکار جهت نمایش محل نصب وزنه -لیزر نشانگر خودکار جهت نمایش محل نصب وزنه 

-قابلیت باالنس دینامیکی و استاتیکی-قابلیت باالنس دینامیکی و استاتیکی
-قابلیت تشخیص محل نصب وزنه مخفی-قابلیت تشخیص محل نصب وزنه مخفی

-سیستم توقف دو مرحله ای جهت نصب وزنه داخلی و خارجی-سیستم توقف دو مرحله ای جهت نصب وزنه داخلی و خارجی
-توقف دستگاه هنگامی که محل نصب وزنه لبه رینگی در ساعت 12 باشد-توقف دستگاه هنگامی که محل نصب وزنه لبه رینگی در ساعت 12 باشد

-المپ خودکار جهت روشنایی داخل رینگ هنگام نصب وزنه-المپ خودکار جهت روشنایی داخل رینگ هنگام نصب وزنه
-سیستم بهینه سازی رینگ نسبت به الستیک-سیستم بهینه سازی رینگ نسبت به الستیک
-صفحه نمایش کامال گرافیکی با نرم افزار قوی-صفحه نمایش کامال گرافیکی با نرم افزار قوی

- برنامه خودکار جهت هر نوع رینگ بعد از اندازه گیری خودکار - برنامه خودکار جهت هر نوع رینگ بعد از اندازه گیری خودکار 
-پشتیبانی از انواع رینگ های الیاژ آلومینیوم و آهنی-پشتیبانی از انواع رینگ های الیاژ آلومینیوم و آهنی

-مهره سریع پنوماتکی خودکار جهت محکم کردن چرخ بدون نیاز به بستن پاپیونی-مهره سریع پنوماتکی خودکار جهت محکم کردن چرخ بدون نیاز به بستن پاپیونی
-قابلیت باالنس رینگ با پهنای 1.۵ اینچ الی ۳۰ اینچ-قابلیت باالنس رینگ با پهنای 1.۵ اینچ الی ۳۰ اینچ

-نهایت وزن الستیک تا ۸۰ کیلوگرم-نهایت وزن الستیک تا ۸۰ کیلوگرم
-دقت اندازه گیری تا یک گرم-دقت اندازه گیری تا یک گرم

-زمان چرخش فقط ۶ ثانیه -زمان چرخش فقط ۶ ثانیه 
-برق تکفاز-برق تکفاز

- دارای گواهینامه ایزو 9۰۰1- دارای گواهینامه ایزو 9۰۰1
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