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باالنس تمام اتوماتیک چرخ سواریباالنس تمام اتوماتیک چرخ سواری
همراه نشانگر نصب لیزریهمراه نشانگر نصب لیزری

Ranger LS43B

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

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

صفحه نمایش کامال گرافیکی صفحه نمایش کامال گرافیکی  شروع و توقف خودکار شروع و توقف خودکار
و پشت نور برای استفاده در و پشت نور برای استفاده در 
انواع محل ها با نور های متفاوتانواع محل ها با نور های متفاوت

محل ساماندهی مخروطی هامحل ساماندهی مخروطی ها
جهت جلوگیری از گم شدنجهت جلوگیری از گم شدن

 اندازه گیری خودکار قطر رینگ اندازه گیری خودکار قطر رینگ

 خودکار اندازه گیری فاصله رینگ خودکار اندازه گیری فاصله رینگ

لیزر خودکار نشانگر محل نصب وزنهلیزر خودکار نشانگر محل نصب وزنه

المپ خودکار روشن کننده داخل رینگالمپ خودکار روشن کننده داخل رینگ

قفلکن سریع چرخ روی شفتقفلکن سریع چرخ روی شفت

صفحه کلید کامال ساده و در دسترسصفحه کلید کامال ساده و در دسترس
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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

12 الی 2۶ اینچ

۴ الی 1۵ اینچ

۶۵ کیلوگرم

یک گرم

2۶۰ الی ۳2۰ دور بر دقیقه

1ph , 50/60 Hz , 208-240 V , 1.5 ph

R80EX

باالنس تمام اتوماتیک چرخ سواریباالنس تمام اتوماتیک چرخ سواری
همراه نشانگر نصب لیزریهمراه نشانگر نصب لیزری

Ranger LS43B

ویژگی ها:ویژگی ها:
-تنطیمات خاص جهت باالنس دینامیکی،استاتیکی و آلیاژ های مختلف-تنطیمات خاص جهت باالنس دینامیکی،استاتیکی و آلیاژ های مختلف

-تنظیم و رفع خطا خودکار دستگاه هنگام شروع باالنس(کالیبراسیون خودکار)-تنظیم و رفع خطا خودکار دستگاه هنگام شروع باالنس(کالیبراسیون خودکار)
-سنسور پیزو چند جهته بسیار حساس و دقیق-سنسور پیزو چند جهته بسیار حساس و دقیق

-لیزر نمایشگر محل نصب وزنه-لیزر نمایشگر محل نصب وزنه
-بازو اندازه گیری خودکار قطر رینگ-بازو اندازه گیری خودکار قطر رینگ

-خط کش خودکار اندازه گیری فاصله لبه رینگ-خط کش خودکار اندازه گیری فاصله لبه رینگ
-المپ خودکار جهت روشنایی داخل رینگ-المپ خودکار جهت روشنایی داخل رینگ

-ذخیره چند کاربر . پیش تنظیمات برای سرعت بخشیدن به کار-ذخیره چند کاربر . پیش تنظیمات برای سرعت بخشیدن به کار
led led صفحه کلید ارگونومیک لمسی و صفحه نمایش-صفحه کلید ارگونومیک لمسی و صفحه نمایش-

-نمایش همزمان اطالعات جهت انواع باالنس-نمایش همزمان اطالعات جهت انواع باالنس
-باالنس با دور پایین-باالنس با دور پایین

-زمان چرخه فقط ۶ ثانیه-زمان چرخه فقط ۶ ثانیه
-ترمز خودکار الکترونیکی-ترمز خودکار الکترونیکی

-پوشش انواع واحد ها (گرم/انس و میلی متر/اینچ)-پوشش انواع واحد ها (گرم/انس و میلی متر/اینچ)
-قرارگیری خودکار در وضعیت نیاز به باالنس-قرارگیری خودکار در وضعیت نیاز به باالنس

-قابلیت موقعیت یابی وزنه پنهان-قابلیت موقعیت یابی وزنه پنهان
-راه اندازی سریع با پایین آمدن محافظ-راه اندازی سریع با پایین آمدن محافظ

-سینی بزرگ جهت قرارگیری انواع وزنه ها-سینی بزرگ جهت قرارگیری انواع وزنه ها
-شفت ۳۶ میلی متریاز فوالد سخت کاری شده-شفت ۳۶ میلی متریاز فوالد سخت کاری شده

-مهره هاب یا رهاسازی سریع-مهره هاب یا رهاسازی سریع
-محل قرارگیری مخروطی ها روی دستگاه-محل قرارگیری مخروطی ها روی دستگاه

-طراحی منحصر بفرد برای پوشش دهی انواع الستیک ها-طراحی منحصر بفرد برای پوشش دهی انواع الستیک ها


