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Het balanceren van conventionele
stalen wielen geeft over het alge-
meen weinig hoofdbrekens. Met
de populaire lichtmetalen velgen
is dat echter andere koek. Het ui-
terlijk telt daar zwaar, waardoor
het lukraak opslaan van een loodje
aan de buitenste velgrand door de
klant niet erg op prijs wordt ge-
steld. Bij veel aluminium velgen is
het zelfs niet eens mogelijk; denk
aan de softline-velgen.

Het ‘verborgen’ aanbrengen van
lood is hier de aangewezen weg.
Helaas is (nog) niet elke balan-
ceermachine daar voldoende op
ingericht. Veelal zijn er wel de no-
dige aluminium-programma’s aan-
wezig, maar die schrijven de posi-
tie waar het (plak)lood moet
worden aangebracht dwingend
voor. Helaas is het in de praktijk
zo dat de inwendige vorm van de
velg deze loodposities soms niet
toestaat en het lood eigenlijk nèt
iets verder naar binnen of buiten
moet worden geplakt. Dat is het
eerste probleem. Daar komt nog
bij dat bij de open spaakvelgen
(sterk in opkomst!) de door de ba-
lanceermachine bepaalde loodpo-
sitie soms precies tussen twee spa-
ken in ligt. Van buitenaf is dat
geen gezicht. Daarom biedt de
nieuwste generatie balanceerma-
chines de nodige extra program-
ma’s waarmee het lood onzicht-
baar kan worden aangebracht met
behoud van het optimale balan-
ceerresultaat. Dat laatste is name-
lijk met de moderne, bijzonder
lichte en gevoelige wielophangin-
gen, absoluut een vereiste.

Lood gedeeld
Het instellen van de wielgegevens
gebeurt bij een conventionele ba-
lanceermachine met draaiknoppen
of tiptoetsen. De duurdere, moder-
ne balancers zijn voorzien van
elektronische inleesarmen. Het
simpel aantikken van de velgran-
den is hier voldoende om de wiel-
maten automatisch in te lezen. Het
volautomatisch registreren met ul-
trasoon-sensoren is nòg mooier.

Vaak heeft een elektronische in-
leesarm een belangrijk stuk toege-
voegde waarde. Soms kan men na-
melijk de arm ook gebruiken om
zelf de positie aan te geven waar
het lood na het balanceren aange-
bracht gaat worden. Dat biedt dus
een vrije plaatsbepaling. Na het
balanceren is de eerder gekozen
positie met de inleesarm eenvou-
dig terug te vinden. Bij enkele ma-
chines kan het plakloodje op de in-
leesarm worden ‘vastgeklemd’,
om deze gemakkelijk in de velg op
de juiste positie vast te plakken.

Het komt nog al eens voor dat
de loodpositie precies tussen twee
spaken ligt. Bij sommige machi-
nes kan men dan de buitenste
loodpositie als het ware opschui-
ven tot deze precies achter een
spaak ligt. De machine rekent de

binnenste loodpositie dan om naar
deze nieuwe situatie, om het wiel
toch zo goed mogelijk ‘op nul’ te
krijgen. Met de ‘Split Weight’
functie kan het buitenste loodge-
wicht zelfs worden gedeeld, om
het achter twee spaken aan te
brengen. Dat verhoogt de balan-
ceernauwkeurigheid en voorkomt
meteen ontsierende brede repen
plaklood.

Monitor onzin?
Behalve in de balanceermogelijk-
heden onderscheiden wielbalan-
cers zich vooral in de uitlezing van
het balanceerresultaat;  dus de
grootte en positie van de onbalans.
Op zich voldoet een display prima
in combinatie met positie LED’s.
Het is wel handig wanneer er twee
displays zijn, dan hoeft de mon-
teur niet om te schakelen tussen
binnen- en buitenkant.

Bij de modernere balancers zijn
de grote LCD-displays en kleuren-
monitoren in opkomst. Dat lijkt
luxe, maar heeft ook een reden.
Met name bij het balanceren van
lichtmetalen wielen geeft de ma-
chine namelijk veel meer informa-
tie dan alleen de grootte en plaats

van de onbalans. De monteur is
dus beter geïnformeerd en wordt
visueel begeleid tijdens de inge-
wikkelde balanceerprocedures.

Minimaal of optimaal?
Bijna elke balancer bezit een ‘opti-
maliseringsprogramma’. Dit be-

Geen ontsierend lood op siervelg

Onzichtbaar in balans
Het nauwkeurig balanceren van wielen is met de komst van de lichtmetalen

velgen een stuk complexer geworden. Lood aan de velgrand is uit den boze. 

Het plaklood moet uit het zicht worden aangebracht, zonder dat er sprake is 

van rest-onbalans. Dat vraagt om een geavanceerde balanceermachine.
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Met de opkomst van de lichtme-
talen velgen is het van groot be-
lang dat de balanceermachine
daar raad mee weet.Vooral bij soft-
line velgen is het plakken of aan-
slaan van lood aan de buitenzijde
geen aanrader.
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Hunter heeft in korte tijd een im-
posant programma hoogwaardige
balanceermachines op de markt
gebracht.Geavanceerde meet-
technieken zorgen voor een zeer
nauwkeurig balanceerresultaat.
(Oskamp Equipment)
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grip wordt vaak verkeerd gebruikt
en bedoelt men eigenlijk minimali-
seren. Met dit programma brengt
men namelijk het zwaarste punt
van de band tegenover het zwaar-
ste punt van de velg. Het benodig-
de balanceergewicht wordt daar
mee verkleind. 

Bij dit minimaliseren blijft de
hoogteslag in principe buiten be-
schouwing, terwijl dit grote in-
vloed kan hebben op het comfort.
De hoogteslag is te bepalen met
een excentriciteits-meetsysteem.
Het wiel en de velg worden dan af-
getast door een elektronisch meet-

wieltje. Vervolgens kan men de
combinatie ‘matchen’ door het
hoogste punt van de velg tegenover
het hoogste punt van de band te
draaien.

Hofmann heeft een ècht optima-
liseringsprogramma uitgedacht,
waarop de nodige patenten rusten.

Via een ingenieuze meetmethode
wordt de excentriciteit van de velg
bepaald. Vervolgens meet de ma-
chine het zwaarste punt van de
band. Door nu het zwaarste (stug-
ge) punt van de band tegenover het
hoogste punt van de velg te leggen,
draait het wiel in belaste toestand

De Microtec 880 is de topmachine
van Beissbarth.De bediening ge-
beurt met één centrale draai/druk-
knop.De velggegevens worden
elektronisch vastgelegd.Zelfs een
cd-rom met velg- en opspangege-
vens hoort erbij. (Saarloos)

De Cemb C50 legt met een sonar-
systeem niet alleen automatisch de
wielgegevens vast,maar meet ook
de excentriciteit.Het benodigde
plaklood wordt op 1 gram nauwkeu-
rig afgesneden. (Explora)

Een motorfietswerkplaats is goed
af met deze Cemb C22.Dit is één
van de weinige èchte motorfiets-
balancers.Het wiel wordt niet via
de naaf,maar met een rol aange-
dreven. (Explora

De Videotronic Omega balancers
van Fasep zijn optisch erg mooi.
Pneumatische opspanning is een
optie.Er is een nog imposanter
model (Omega 2) met printer en
automatische wielregistratie.
(TBA)

Zoals de naam Easy-Alu al aan-
geeft,weet deze Mondolfo MT 2200
goed raad met lichtmetalen velgen.
De wielgegevens worden automa-
tisch vastgelegd en er is een arm-
pje aanwezig voor het positioneren
van plaklood. (Rema Tip Top)

Dat Facom sinds kort de eigenaar
is van Beissbarth is goed te zien
aan de nieuwe U.387.De machine
beschikt over een kleurenmonitor
en is verkrijgbaar met enkele of
dubbele inleesarm.(Facom)

Trends bij balanceer-
machines
● Automatische registratie

wielgegevens

● Vrije plaatsbepaling 

balanceerlood

● Positioneringsarm voor

plaklood

● Lood verstoppen achter

spaken

● Optimaliseren en mini-

maliseren

● Fijnbalanceren zonder 

afronding

● Hoogwaardige opspan-

hulpmiddelen
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WERKPLAATS ’98
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Overzicht aanbod stationaire wielbalanceermachines
Merk/Type Toepassing Instelling wielgegevens Aanwijzing grootte/ Positione-- Max. velg- Max. wiel- Motor- Prijs Importeur

plaats onbalans ringsarm br./diam. gewicht vermogen (exclusief BTW)
verdekt (inch) (kg) (kW)
plaklood

Balco Balco Nederland
B930 personenauto’s draaiknoppen display/positie LED’s nee 14/24 70 hand ƒ 3.695,- Postbus 21
B940 personenauto’s draaiknoppen display/positie LED’s nee 14/24 70 hand ƒ 3.995,- 9514 ZG Gasselternijveen
B945 personenauto’s draaiknoppen display/positie LED’s nee 14/24 70 0,25 ƒ 5.775,- ☎ (0599) 51 20 62
B946 personenauto’s draaiknoppen display/positie LED’s nee 14/24 70 0,25 ƒ 6.575,- Fax: (0599) 51 20 87
B948 personenauto’s semi-automatisch display/positie LED’s/ ja 14/24 70 0,25 ƒ 7.950,-

laserstraal
B985 personenauto’s automatisch LCD-scherm nee 14/24 70 0,25 ƒ 8.990,-
B995 personenauto’s automatisch LCD-scherm nee 14/24 70 0,25 ƒ 11.500,- (met kantelkop)
B996 personenauto’s automatisch LCD-scherm nee 14/24 70 0,25 ƒ 9.900,-
B975 personenauto’s automatisch kleurenmonitor ja 19/24,5 65 0,25 ƒ 11.400,-
B920 trucks draaiknoppen display/positie LED’s nee 18/26 227 hand ƒ 10.900,- 

Beissbarth Saarloos Garage-
Microtec 100M personenauto’s draaiknoppen display/positie LED’s nee 12/19 65 hand ƒ 3.525,- uitrustingen
Microtec 510M personenauto’s draaiknoppen display/positie LED’s nee 12/19 65 0,37 ƒ 4.475,- Postbus 29
Microtec 730 personenauto’s draaiknoppen/digitaal 2 displays/positie LED’s nee 13/20 65 0,37 ƒ 5.725,- 5825 ZG Overloon
Microtec 740 personenauto’s tiptoetsen/geheugen kleurenmonitor nee 13/20 65 0,37 ƒ 8.350,- ☎ (0478) 64 21 25
Microtec 745 personenauto’s elektr. meetarm/geheugen kleurenmonitor nee 13/20 65 0,37 ƒ 10.500,- Fax: (0478) 64 21 05
Microtec 870 personenauto’s via centrale bedieningsknop kleurenmonitor ja 13/20 65 0,37 ƒ 11.785,- (met cd-rom)
Microtec 880 personenauto’s elektronische meetarm kleurenmonitor ja 13/20 65 0,37 ƒ 12.450,- (met cd-rom)
Microtec 780 trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee n.b. 200 lucht ƒ 14.950,- (met lift)

Cemb Explora
C22 motorfietsen tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 30 0,11 ƒ 6.245,- Postbus 300
C20 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 60 hand ƒ 4.460,- 6710 BH Ede
C61 Z personenauto’s elektronische meetarm 2 displays/positie LED’s ja 20/24 65 0,50 ƒ 7.275,- ☎ (0318) 64 82 20
C62 personenauto’s elektronische meetarm 2 displays/positie LED’s ja 20/24 65 0,50 ƒ 7.660,- (pneumatische opsp. = optie) Fax: (0318) 64 82 45
C34 C personenauto’s elektronische meetarm kleurenmonitor ja 20/24 65 0,60 ƒ 12.515,- (pneumatische. opsp. = optie)
C66 personenauto’s elektronische meetarm kleurenmonitor ja 20/24 65 0,50 ƒ 10.750,- (pneumatische. opsp. = optie)
C68 personenauto’s elektr. meetarm/sonar kleurenmonitor ja 20/24 65 0,50 ƒ 14.495,- (pneumatische. opsp. = optie)
C50 S personenauto’s elektr. meetarm/sonar kleurenmonitor ja 20/24 65 0,60 ƒ 29.740,- (met pneumatische opspanning)
C205 trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/26,5 200 hand ƒ 11.840,- (met lift)
C211 trucks elektr. meetarm/tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/28 200 0,70 ƒ 15.350,- (met lift)
C216 trucks elektr. meetarm/tiptoetsen kleurenmonitor nee 20/28 200 0,70 ƒ 19.602,- (met lift)

Corghi Josam Richttechniek
EM 43 HS personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/23 65 hand ƒ 4.500,- Lichterweg 21
EM 43 M personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/23 65 0,20 ƒ 5.900,- 8042 PW Zwolle
EM 7040 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s ja 20/23 65 0,25 ƒ 7.050,- ☎ (038) 426 22 22
EM 7070 personenauto’s tiptoetsen/geheugen kleurenmonitor ja 20/23 65 0,35 ƒ 10.500,- Fax: (038) 426 22 20
EM 8040 personenauto’s elektronische meetarmen 2 displays/positie LED’s ja 20/23 65 0,30 ƒ 11.500,-
EM 8070 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 20/23 65 0,40 ƒ 15.000,-
ET 66 H trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/28 200 hand ƒ 13.000,-(met pneumatische lift)
ET 66 M trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/28 200 0,50 ƒ 14.500,-(met pneumatische lift)
ET 76 trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/28 200 0,50 ƒ 18.500,-(lift = optie)
ET 86 trucks tiptoetsen kleurenmonitor nee 20/28 200 0,50 ƒ 21.250,-(lift = optie)

Facom Facom Gereedschappen
U47 motorfietsen automatisch display/positie LED’s nee alle afm. 70 hand ƒ 3.595,- Postbus 134
U217A personenauto’s draaiknoppen display/positie LED’s nee 13/24 70 0,55 ƒ 4.950,- 4130 EC Vianen
U387-1 personenauto’s elektr. meetarm/tiptoetsen kleurenmonitor nee 13/24 70 0,37 ƒ 8.550,- ☎ (0347) 36 23 62
U387-2 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor nee 13/24 70 0,37 ƒ 11.700,- Fax: (0347) 32 01 72

Faip Berg-O-Tool
Pulsar personenauto’s elektronische meetarm 2 displays/positie LED’s ja 20/23 65 0,25 ƒ 6.500,- Postbus 47
Orion personenauto’s elektronische meetarm 2 displays/positie LED’s ja 20/23 65 0,25 ƒ 7.195,- 7400 AA Deventer
Quasar personenauto’s elektronische meetarm kleurenmonitor ja 20/23 65 0,35 ƒ 9.995,- ☎ (0570) 50 05 00

Fax: (0570) 62 46 44

Fasep TBA
Balatron 3000 Alpha personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 16/26 90 0,26 ƒ 7.200,- Postbus 120
Balatron 3000 Eclipse personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 16/26 90 0,26 ƒ 8.640,- (met pc-aansluiting) 1390 AC Abcoude
Balatron 3000 Nexus personenauto’s automatisch 2 displays/positie LED’s nee 16/26 90 0,26 ƒ 10.680,- (printer = optie) ☎ (0294) 28 44 28
Videotronic Omega 3 personenauto’s elektronische meetarm kleurenmonitor nee 16/26 90 0,26 ƒ 14.400,- Fax: (0294) 28 18 57
Videotronic Omega 2 personenauto’s automatisch kleurenmonitor nee 16/26 90 0,26 ƒ 18.000,- (met printer)

Fontec Equipment Distributie 
B 3000 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 65 hand ƒ 4.784,- Nederland
B 3020 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 65 0,37 ƒ 6.223,- Postbus 279
B 3030 personenauto’s elektronische meetarm 2 displays/positie LED’s ja 20/24 65 0,37 ƒ 6.933,- 3800 AG Amersfoort
B 3050 personenauto’s elektronischemeet arm kleurenmonitor ja 20/24 65 0,37 ƒ 11.960,- ☎ (033) 454 59 09
B 3100 trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/28 200 hand ƒ 12.163,- (met lift) Fax: (033) 454 59 01

Hofmann Stertil-ATN
Geodyna 1100 personenauto’s/ tiptoetsen en verdraaien wiel LCD-scherm nee 20/24,5 65 0,37 ƒ 5.590,- Postbus 6014

motorfietsen M ƒ 6.710,- M-uitvoering 3600 HA Maarssen
Geodyna 2100 personenauto’s tiptoetsen en verdraaien wiel LCD-scherm nee 20/24,5 65 0,65 ƒ 6.790,- ☎ (030) 241 06 90
Geodyna 2500 personenauto’s deels automatisch kleurenmonitor nee 20/24,5 65 0,65 ƒ 10.375,- Fax: (030) 241 06 17
Geodyna 3001 personenauto’s deels automatisch LCD-scherm ja 20/24 65 0,65 ƒ 8.590,- (ƒ 11.485,- met Power Clamp)
Geodyna 3501 personenauto’s deels automatisch kleurenmonitor ja 20/24 65 0,65 ƒ 12.540,- (ƒ 15.600,- met Power Clamp)
Geodyna 5001 personenauto’s elektronische meetarmen LCD-scherm ja 20/24 65 0,65 ƒ 11.550,- (ƒ 14.740,- met Power Clamp)
Geodyna 5501 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 20/24 65 0,65 ƒ 15.330,- (ƒ 18.770,- met Power Clamp) 
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Overzicht aanbod stationaire wielbalanceermachines
Merk/Type Toepassing Instelling wielgegevens Aanwijzing grootte/ Positione-- Max. velg- Max. wiel- Motor- Prijs Importeur

plaats onbalans ringsarm br./diam. gewicht vermogen (exclusief BTW)
verdekt (inch) (kg) (kW)
plaklood

Hunter Oskamp Equipment
DSP 8500 personenauto’s draaiknoppen/digitaal 2 displays/positie LED’s optie 20/24,5-41 57 0,56 ƒ 8.862,- Postbus 279
DSP 9000 personenauto’s draaiknoppen/elektr. meetarm 2 displays/positie LED’s ja 20/24,5-41 68 0,75 ƒ 11.281,- 3800 AG Amersfoort
DSP 9500 personenauto’s elektronische meetarmen 2 displays/positie LED’s ja 20/24,5-41 68 0,75 ƒ 13.427,- ☎ (033) 454 59 00
GSP 9700 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 20/24,5-41 68 0,75 ƒ 32.647,- (trillingscontrole-centrum) Fax: (033) 454 59 01
Schenck
Rapid 620 personenauto’s draaiknoppen/elek. meetarm 2 displays/positie LED’s nee 14/22 65 0,80 ƒ 9.400,-
Rapid 640 personenauto’s draaiknoppen/elek. meetarm 2 displays/positie LED’s nee 14/22 65 1,1 ƒ 11.350,- (pneumatische opsp. = optie)
Rapid 680 personenauto’s elektronische meetarm kleurenmonitor nee 14,5/24 65 1,1 ƒ 15.100,- (pneumatische opsp. = optie)
Sice
S 626 personenauto’s elektronische meetarm 2 displays/positie LED’s ja 20/23 65 0,25 ƒ 7.943,-
S 646 personenauto’s elektronische meetarm kleurenmonitor ja 20/23 65 0,35 ƒ 12.714,-
S 680 trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/28 200 hand ƒ 12.560,- (met lift)

Mondolfo Rema Tip Top Ned.
MT 1200 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 16/26 65 hand ƒ 4.050,- Wageningselaan 62-64
MT 1200 EM personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 16/26 65 0,37 ƒ 4.700,- 3903 LA Veenendaal
MT 2000 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 16/26 65 0,37 ƒ 5.250,- ☎ (0318) 54 15 55
MT 2100 E/A personenauto’s elektr. meetarm/tiptoetsen 2 displays/positie LED’s ja 16/26 65 0,37 ƒ 7.000,- Fax: (0318) 52 14 68
MT 2200 E/A personenauto’s elektronische meetarmen 2 displays/positie LED’s ja 16/26 65 0,37 ƒ 8.500,- ((printer = optie)
MT 2400 E/A personenauto’s elektr. meetarm/tiptoetsen kleurenmonitor ja 16/26 65 0,37 ƒ 9.750,-
MT 2500 E/A personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 16/26 65 0,37 ƒ 11.250,-
MT 8500 swing personenauto’s automatisch kleurenmonitor ja 16/26 65 0,37 ƒ 19.990,- (met printer en kantelkop)
MT 2300 trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/28 200 0,37 ƒ 10.750,- (pneumatische lift, printer optie)
MT 2600 trucks elektronische meetarmen kleurenmonitor nee 20/28 200 0,37 ƒ 14.900,- (met pneumatische lift)

Muller BEM Aleq Engineering
1610-K personenauto’s tiptoetsen LCD-display nee 14/24 60 hand ƒ 3.750,- Phoenixstraat 5
1625-K personenauto’s tiptoetsen LCD-display nee 14/24 60 0,55 ƒ 4.950,- 1812 PN Alkmaar

☎ (0570) 67 99 10
Fax: (0570) 60 98 08

Ravaglioli Van Leeuwen Techniek
G 115 D trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/26 200 hand ƒ 8.530,- Postbus 85
G 115 LD trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/26 200 hand ƒ 12.420,- (met pneumatische lift) 4940 AB 
G 115 MD trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/26 200 0,50 ƒ 9.680,- Raamsdonksveer
G 115 MLD trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/26 200 0,50 ƒ 13.570,- (met pneumatische lift) ☎ (0162) 51 93 33
G 120 D personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s ja 20/24 65 0,37 ƒ 6.070,- Fax: (0162) 51 94 40
G 121 D personenauto’s elektronische meetarm 2 displays/positie LED’s ja 20/24 65 0,37 ƒ 7.175,-
G 122 D personenauto’s elektronische meetarm kleurenmonitor ja 20/24 65 0,37 ƒ 9.990,-
Beissbarth
Microtec 510M personenauto’s draaiknoppen display/positie LED’s nee 12/19 65 0,37 ƒ 4.575,-
Microtec 545 personenauto’s elektr. meetarm/geheugen kleurenmonitor nee 12-15/19 65 0,37 ƒ 10.515,-
Microtec 730 personenauto’s draaiknoppen/digitaal 2 displays/positie LED’s nee 13/20 65 0,37 ƒ 6.150,-
Microtec 740 personenauto’s tiptoetsen/geheugen kleurenmonitor nee 13/20 65 0,37 ƒ 8.515,-
Microtec 745 personenauto’s elektr. meetarm/geheugen kleurenmonitor nee 13/20 65 0,37 ƒ 10.515,-

Sicam Aleq Engineering
SBM 95 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 70 0,65 ƒ 6.840,- Koningsbergerstraat 1
SBM 99 S personenauto’s elektronische meetarmen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 70 0,65 ƒ 8.570,- 7418 ER Deventer
SBM 100 S personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 70 0,65 ƒ 5.900,- ☎ (0570) 67 99 10
SBM 200 S personenauto’s elektronische meetarmen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 70 0,65 ƒ 7.100,- Fax: (0570) 60 98 08
SBM 400 personenauto’s elektronische meetarmen groot LCD-scherm nee 20/24 70 0,65 ƒ 10.430,-
SBM V600 SL personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor nee 20/24 70 0,65 ƒ 12.500,-
SBM 300 trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/26 200-280 0,50 ƒ 14.200,- (met lift)

Silver Mubrau
443 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 65 0,60 ƒ 6.750,- Heirweg 8
442 personenauto’s elektr. meetarm/tiptoetsen kleurenmonitor nee 20/24 65 0,60 ƒ 11.860,- 6121 JP Born

☎ (046) 485 20 78
Fax: (046) 485 22 02

Silver Overlander Techniek
445 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 60 0,37 ƒ 4.420,- Handelsweg 18
443 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 65 0,60 ƒ 6.425,- 3881 LS Putten
447 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor nee 20/24 65 0,60 ƒ 12.900,- ☎ (0341) 36 06 60
444 trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/26 200 0,50 ƒ 14.660,- (met trolley) Fax: (0341) 35 13 42

Sun Sun Electric Nederland
CWB 1845/1850 personenauto’s draaiknoppen display/positie LED’s nee 14/17 70 hand ƒ 4.275,- (1845) ƒ 4.775,- (1850) Postbus 94041
CWB 1855-SL personenauto’s draaiknoppen display/positie LED’s nee 14/24 70 0,25 ƒ 6.250,- 1090 GA Amsterdam
CWB 1860-SL personenauto’s automatisch (ultrasoon) LCD-scherm nee 14/24 70 0,25 ƒ 8.100,- ☎ (020) 568 26 11

Fax: (020) 694 79 62
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WERKPLAATS ’98
Trends en aanbod stationaire balanceermachines

A.N. Cupédo

Ook truckwielen vrij van onbalans
Bij bedrijfsauto’s en bussen wint het
balanceren van de wielen aan bete-
kenis.Weliswaar ‘voelt’de chauffeur
niet altijd de effecten van onbalans,
maar de bandenslijtage neemt aan-
zienlijk toe wanneer de wielen niet
mooi rond lopen en slingering verto-
nen.Zeker bij brede supersingle ban-
den is het balanceren eigenlijk een
must en dat geldt ook voor bussen
waar goed gebalanceerde wielen het
rijcomfort ten goede komen.Trillende
wielen veroorzaken bovendien slijta-
ge aan de wiellagering, wielophan-
ging en het stuursysteem.

Het aanbod aan truckbalancers is
tegenwoordig vrij groot.De machi-
nes zijn in hoofdzaak bedoeld voor
zware wielen, maar zijn met de juiste
opspanhulpmiddelen ook geschikt
voor het balanceren van bestelauto-
en personenautowielen.Omdat de
zwaarlijvige truck- en buswielen een
krachtige aandrijving vereisen, wordt
voor truckbalancers nogal eens een
handaandrijving toegepast.Zo’n ma-
chine kan bovendien, wanneer de
meetelektronica door een accu ge-
voed wordt, los van het lichtnet func-
tioneren.Wanneer die dan ook nog
verrijdbaar is, kunnen de wielen des-
gewenst dicht bij het voertuig worden
gebalanceerd.Dit voorkomt onnodig
gesleep met de zware wielen.Vrijwel
elke truckbalancer is uitgerust met
een handbediende of pneumatische
wiellift omdat het met handkracht on-
mogelijk is zo’n zwaar wiel op de ba-
lanceeras te tillen.We hebben de
truckbalancers opgenomen in het
overzicht, met alle relevante specifi-
caties, op de voorgaande pagina’s.

De Sice S680 is een echte truckba-
lancer.Hij is verrijdbaar,wordt met
de hand aangedreven en is voor-
zien van een pneumatische lift en
rem.(Oskamp Equipment)

De Geodyna 1100 is een no-non-
sense machine van Hofmann,die
ondanks de gunstige prijs een per-
fecte balanceerprestatie levert, in-
clusief het door Hofmann gepaten-
teerde optimaliseren. (Stertil-ATN)

Aleq Engineering voert momen-
teel actie met deze Muller Bem
1610.Het wiel wordt met de hand
op snelheid gebracht. Inbrengen
van de wielgegevens gebeurt met
tiptoetsen. (Aleq Engineering)

De 447 is de nieuwe topmachine
van Silver met kleurenmonitor, tip-
toetsen en elektronische meetar-
men die de wielmaten vastleggen.
(Overlander)

Bij de Sun 1855 SL kunt u gebruik
maken van motoraandrijving,of
het wiel met de hand op snelheid
brengen.Met draaiknoppen wor-
den de wielgegevens ingesteld.
(Sun Electric)

De 985 is één van de nieuwe balan-
cers van Balco,waar ergonomie
ver is doorgevoerd.Mooi is het
grote kleurenscherm.Een sonar-
systeem legt automatisch de wiel-
maten vast. (Balco Nederland)

Corghi biedt een uitgebreid pro-
gramma balancers.Deze 7070 is
uitgerust met een kleurenmonitor,
diverse alu-programma’s en een
arm voor het aanbrengen van
plaklood. (Josam Richttechniek)

De Sice S626 is een moderne ba-
lancer met inleesarm voor wiel-
gegevens en het aanbrengen van
plaklood.Er is ook een program-
ma voor het blind plakken achter
spaken. (Oskamp Equipment)

mooier rond. Een voordeel is dat
ongewenste trillingen langer weg-
blijven.

Verkeerde bezuiniging
In het overzicht treft u de bij ons
bekende wielbalancers aan voor
personenauto- en truckwielen.
Over het algemeen zal de machine
nog moeten worden ‘aangekleed’
met de nodige extra’s, waaronder
speciale opspanhulpmiddelen.
Zonder het laatste schopt u het niet
ver met een dure balanceermachi-
ne. De opspannauwkeurigheid be-
paalt namelijk het uiteindelijke ba-
lanceerresultaat. Wilt u daar het
fijne van weten, slaat u dan AMT
van mei 1997 er nog eens op na! 
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