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WERKPLAATS 2000
Trends en aanbod stationaire balanceermachines

Banden zijn een aantrekkelijke
winstmaker voor het autobedrijf.
Wie de wielservice actief ter hand
wil nemen, moet wel goed besla-
gen ten ijs komen. Behalve een
professionele bandenwisselaar is
een goede balanceermachine een
voorwaarde. De moderne auto’s
hebben een dermate gevoelige
wielophanging dat zelfs een kleine
onbalans het rijcomfort al nadelig
beïnvloedt. Wielen moeten boven-
dien niet alleen perfect in balans
zijn, maar ook esthetisch volmaakt
zijn. Mooi lichtmetaal mag je niet
ontsieren met slaglood aan de bui-
tenkant. De balancer moet dus
goed raad weten met lichtmetaal.

Aluminium velgen zijn enorm
in opkomst. Niet alleen omdat ze
het uiterlijk van de auto ten goede
komen, maar ook omdat ze mooier
rond en lichter zijn. BMW en Mer-
cedes leveren op de eenvoudige
modellen zelfs zwarte velgen met
wieldop, die niet van staal maar
van aluminium zijn! Slaglood is
daar uit den boze, ondanks dat men
ogenschijnlijk met stalen wielen te
maken heeft.

Vrije plaatsbepaling
Balanceermachines van recente
datum zijn voorzien van een groot
aantal balanceerprogramma’s voor
lichtmetaal. Men heeft daarbij vele
mogelijkheden voor de plaats waar
het plaklood wordt aangebracht.
Elk lichtmetalen wiel heeft een
specifieke vorm, waardoor het ba-
lanceerlood alleen op bepaalde
plaatsen kan worden vastgekleefd.

Hoe meer programma’s voor licht-
metaal, des te groter de kans dat
het lood op een ‘volmaakte’ plek
kan worden aangebracht.

Nog mooier is de zogenoemde
vrije plaatsbepaling. Met een elek-
tronische arm geeft men vooraf-
gaand aan het balanceerproces de
positie aan waar het lood straks
vastgekleefd wordt. De onbalans-
waarden worden dan precies op die
plaats berekend, zodat men echt op
‘nul’ kan balanceren. Na het balan-
ceren kan men met behulp van de
meetarm de positie weer exact te-
rugvinden en dan het plaklood aan-
brengen. Meestal kan het lood-
gewichtje op de meetarm worden
vastgeklemd, om deze eenvoudig
op de juiste plaats vast te plakken.
Secuur werken is hier belangrijk,
omdat het lood niet op de velgrand
maar binnenin het wiel wordt be-
vestigd. Door de kortere ‘arm’
heeft een kleine afwijking in posi-
tie of gewicht een onaanvaardbare
restonbalans tot gevolg!

Over het algemeen wordt de on-
balanswaarde op veelvouden van 5
gram berekend, waardoor altijd
een zekere restonbalans aanwezig
is. Corghi ontwikkelde het zoge-

noemde ‘Shift Plane’ programma,
waarbij de computer de ingegeven
afstandswaarde herberekent zodat
de werkelijke onbalanswaarde
exact een veelvoud van 5 gram is.
Daardoor balanceert men werke-
lijk op nul.

Cemb houdt bij het afronden
ook rekening met de statische on-
balans. Door bijvoorbeeld het bin-
nenste en buitenste balanceerge-
wicht niet beiden naar boven of
beneden af te ronden, wordt de sta-
tische onbalans geminimaliseerd.
Dat komt het rijcomfort ten goede.

Ook actueel is het ‘verborgen
lood’ programma, ook wel ‘Split
Weight’ genoemd. Veel lichtmeta-
len wielen hebben spaken en het is
niet mooi om tussen de spaken
door het plaklood te zien zitten.
Met het verborgen lood program-
ma kan men de gemeten onbalans
laten herberekenen om het achter
de twee dichtstbijzijnde spaken te
plakken. Het balanceerlood is dan
volledig uit het zicht. Belangrijk is
wel dat de gemeten onbalanswaar-
den bij deze rekentruc niet teveel
worden afgerond want dat leidt tot
ongewenste restonbalans.

Registratie wielmaten
Een belangrijk verschil tussen de
goedkope balanceermachines en
de topbalancers is de wijze waarop
wielgegevens worden ingebracht.
Bij de eenvoudige machines ge-
beurt dat door handmatige meting
en het intoetsen van de gegevens.
Bij de duurdere machines zijn één
of twee elektronische meetarmen

Esthetisch balanceren van lichtmetalen wielen

Lood uit het zicht
Op het gebied van rijcomfort is de laatste jaren een grote vooruitgang geboekt.

Elke vorm van trilling ervaart de automobilist tegenwoordig als hinderlijk. Alle

reden dus om het balanceren van de wielen zeer serieus ter hand te nemen.

Vooral lichtmetaal verdient in dit verband een vakkundige behandeling.

De Sicam SBM 600 heeft,net zoals
de overige balanceermachines
van Sicam ,een programma voor
het ‘verborgen’plakken van wiel-
gewichten.De wielmaten worden
automatisch geregistreerd.
FOTO:SICAM
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aangebracht, waarmee de wielge-
gevens (velgdiameter, afstand
velg-machine, velgbreedte) ge-
deeltelijk of volledig elektronisch
worden opgemeten. Intoetsen is
dan niet meer nodig, dat spaart tijd
en voorkomt fouten. Vooral voor
bandenbedrijven waar frequent ge-
balanceerd wordt, is elektronische
meting een aanrader. Een nieuwe
ontwikkeling is de volautomati-
sche meting met sonar. Dan is zelfs
het uitschuiven van een meetarm
niet meer nodig.

Voor een sneller balanceerpro-
ces is ook een rem, die het wiel au-
tomatisch stopt op de plaats waar

het balanceerlood aangebracht
moet worden, een zinvolle optie.
De duurdere balancers zijn daar
standaard mee uitgerust.

Geen kap
Erg onhandig aan een balanceer-
machine is de beschermkap, die
om veiligheidsredenen het wiel tij-
dens het balanceren afschermt.
Zo’n kap kost niet alleen geld,
maar is dermate groot dat de balan-
ceermachine veel plaats inneemt.

Bij de handaangedreven balan-
ceermachines ontbreekt de volumi-
neuze kap omdat deze door het
lage meettoerental niet vereist is.
Ook bij de elektrisch aangedreven
balancers proberen de fabrikanten

Trends in 
balanceertechniek
● Hulparm voor plaatsen

plaklood

● Lood achter de spaken

● Vrije plaatsbepaling

● Automatische registratie

wielafmetingen

● Balanceren op ‘nul’

● Pneumatische opspan-

ning

De Muller Bem 1626 is een vernuf-
tig apparaat.De Franse fabrikant
heeft het accent duidelijk gelegd
op bedieningsgemak.Zo maakt
een spiegel het plakken van lood
beter zichtbaar.Dankzij het lage
meettoerental is een bescherm-
kap overbodig.
FOTO:MULLER BEM

De Microtec 880 is het topmodel
van Beissbarth.De PC-gestuurde
balancer met kleurenmonitor be-
schikt over een handige één-
knopsbediening en automatische
registratie van de wielgegevens.
FOTO:BEISSBARTH

Bij de Cemb C65 worden de velg-
diameter en afstand velg-machine
met een elektronische meetarm
vastgelegd.Optioneel is de ze ma-
chine uit te rusten met een sonar
voor het volautomatisch meten
van de velgbreedte.
FOTO:CEMB

De Corghi balancers hebben een
gepatenteerd ‘Shift Plane’pro-
gramma,dat het balanceerge-
wicht niet afrondt,maar exact her-
berekent.Praktisch is ook een
functie om  op een eenvoudige
manier  vast te stellen of  het tijd-
rovend optimaliseren wel zinvol is.
FOTO:CORGHI

Het kleurenbeeldscherm van de
Facom U.397 begeleidt de mon-
teur tijdens de lastige balanceer-
klussen.De wielgegevens worden
met twee elektronische armen ge-
registreerd.
FOTO:FACOM
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aan de beschermkap te ontkomen
door het balanceertoerental te ver-
lagen. Bij een meettoerental onder
de 100 t/min wordt de kap meestal
achterwege gelaten. Door het ont-
breken van een kap is het balance-
ren van extreem grote of brede
wielen bovendien gemakkelijker.

Dure luxe
Vrije plaatsbepaling voor balan-
ceerlood en elektronische meting
van de wielgegevens maken de ba-
lancer duurder. Maar u kunt voor
nog veel meer weelde kiezen, zo-
als een kleurenmonitor. Of dat echt
zinvol is valt te betwijfelen. Het

maakt indruk op de klant, en bege-
leidt de monteur bij ingewikkelde
balanceerprogramma’s zoals het
optimaliseren. Zonder valt echter
goed te leven. Een andere luxe op-
tie is een looddispencer, die na het
balanceren het gemeten loodge-
wicht keurig op de juiste gewicht-
waarde afknipt.

Tot slot noemen we nog de
pneumatische opspanning, waar
duurdere balancers tegen meerprijs
mee uit te rusten zijn. Het vast-
klemmen van het wiel gaat daar-
mee bliksemsnel door het simpel-
weg indrukken van een voetpedaal.
Bij bandenbedrijven levert dat een
noemenswaardige tijdsbesparing
op, maar voor autobedrijven ren-
deert het nauwelijks.

Wielafwijkingen
Een goede velg en een kwalitatief
hoogwaardige band zijn perfect te

balanceren. Is één van beide min-
der volmaakt, dan kan dit leiden
tot een grote klomp lood of een
wiel met hoogteslag. Is dit het ge-
val, dan kan men soms door opti-
maliseren of minimaliseren een
mooiere combinatie band-velg
creëren. Dat kan door de onbalans-
waarde van velg en band tegenover
elkaar te leggen of het hoogste
punt van de velg tegenover het
hoogste punt van de band te plaat-
sen. Dergelijke optimaliserings-,
minimaliserings- en excentrici-
teitsprogramma’s hebben onge-
twijfeld succes, maar er is wel veel
tijd mee gemoeid. Sommige balan-
cers hebben om dat te voorkomen
een programma waarmee op een
simpele wijze vastgesteld kan wor-
den wat het effect zal zijn van opti-
maliseren. Blijkt dat effect nihil te
zijn, dan hoeft men er dus geen tijd
aan te spenderen.

Opspanhulpmiddelen 
bepalen resultaat
Een eenvoudige handbediende ba-
lanceermachine kan in principe net
zo nauwkeurig balanceren als een
dure topbalancer met een kleuren-
monitor.Veel belangrijker voor het
balanceerresultaat zijn  de opspan-
hulpmiddelen.Een dure balancer is
waardeloos zonder deugdelijke op-
spanhulpmiddelen en goed onder-
houd ervan.Behandel de opspan-
hulpmiddelen als meetgereedschap.
Maak ze regelmatig schoon en laat
ze niet rondslingeren.
Span het wiel altijd op dezelfde ma-
nier op zoals deze op de auto gecen-
treerd zit.Voor auto’s met middengat-
centrering voldoet een conus redelijk
goed (wel aan de binnenkant van de
velg gebruiken!), maar bij auto’s waar
de velg via de boutgaten wordt ge-
centreerd geeft een typespanflens
een nauwkeuriger resultaat.Bij dich-
te velgen (zonder middengat) is de
conus zelfs onbruikbaar.Ook  wielen
van terreinauto’s vragen om aange-
paste opspanmiddelen.
Haweka is één van de specialisten
die een hoogwaardig assortiment
opspanhulpmiddelen leveren.
Uitgebreide informatie over opspan-
technieken kunt u vinden in AMT
nummer 5 van mei 1997.
Besteedt ook aandacht aan een
zorgvuldige montage van het geba-
lanceerde wiel op de auto.Maak het
aanlegvlak van de velg en de auto
goed schoon en trek het wiel aan met
de momentsleutel.

Maak zowel de opspanhulpmidde-
len,als de balanceeras regelmatig
schoon.Gebruik geen olie,want
dat trekt juist vuil aan!

Voor middengatcentrering is de
conus zeer populair.Nauwkeuri-
ger werkt een centreerhuls die is
aangepast op de middengatdia-
meter.Nog beter is het Haweka
Duo-Expert systeem,het zit spe-
lingsvrij op de as en in het midden-
gat en is universeel toepasbaar.

Hofmann biedt een imposant pro-
gramma balanceermachines.
Deze Geodyna 2501 (nu 2502)
weet goed raad met de moderne
lichtmetalen wielen.De machine
heeft onder andere een positio-
neerklem voor plaklood.
FOTO:HOFMANN

Voor de èchte professional levert
Hunter de GSP 9700.Op dit ban-
dencontrolecentrum wordt het
loopvlak belast gemeten.Ook de
trillingen die zich bij een normale
balancer niet openbaren,komen
hier aan het licht.
FOTO:HUNTER

Onder de merknaam Odin biedt
Equipment Distributie Nederland
een serie aantrekkelijk geprijsde
wielbalancers aan.Deze B7 heeft
een speciaal programma om de
wielgewichten achter de spaken te
kunnen plakken.
FOTO:EDN

Rema Tip Top brengt onder eigen
naam ,‘Probalance’, een serie
wielbalancers uit voor zowel de
kleine werkplaatsen als de profes-
sionele bandenbedrijven.Het top-
model daarvan is uit te rusten met
een sonar-excentriciteitsmeting.
FOTO:REMA TIP TOP
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Overzicht aanbod stationaire wielbalanceermachines
Merk/Type Toepassing Instellen 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

Beissbarth Saarloos Garage uitrustingen
Microtec 510 M personenauto’s draaiknoppen display/positie LED’s nee 12/20 65 0,37 ƒ 5.450,- Postbus 29
Microtec 731 personenauto’s draaiknoppen/digitaal 2 displays/positie LED’s nee 13/20 65 0,37 ƒ 7.075,- 5825 ZG Overloon
Microtec 741 personenauto’s tiptoetsen/elektr. meetarm kleurenmonitor nee 13/20 65 0,37 ƒ 8.825,- ☎ (0478) 64 21 25
Microtec 746 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor nee 13/20 65 0,37 ƒ 9.775,- Fax: (0478) 64 21 05
Microtec 830 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s ja 20/20 70 230 t/min ƒ 6.965,- 
Microtec 840 personenauto’s elektronische meetarmen 2 displays/positie LED’s ja 20/20 70 190 t/min ƒ 7.965,-
Microtec 860 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 20/20 70 190 t/min ƒ 10.350,-
Microtec 870 personenauto’s via centrale bedieningsknop kleurenmonitor ja 13/20 65 0,37 ƒ 13.575,-
Microtec 880 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 13/20 65 0,37 ƒ 14.325 (pneum. opsp.= optie)
Microtec 785 trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s ja 20/26,5 200 100 t/min ƒ 12.800,- 

(excl. opspanset, incl.pneumwiellift) 

Cemb Explora
C28 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 65 hand ƒ4.675,- Postbus 300
K10 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s ja 20/24 65 0,5 ƒ 5.700,- 6710 BH Ede
C61 personenauto’s elektronische meetarm 2 displays/positie LED’s ja 20/24 65 0,5 ƒ 7.630.- ☎ (0318) 64 82 20
C62 personenauto’s elektronische meetarm 2 displays/positie LED’s ja 20/24 65 0,5 ƒ 7.990,- (pneum. opsp. = optie) Fax: (0318) 64 82 45
C65 personenauto’s elektronische meetarm kleurenmonitor ja 20\24 65 0,5 ƒ 11.985,-(pneum. opsp. = optie)
C68 personenauto’s elektronische meetarm/sonar kleurenmonitor ja 20/24 65 0,5 ƒ 15.200,- (pneum. opsp. = optie)
C205 trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/26,5 200 hand ƒ 11.995,- (met pneum. lift)
C211 trucks elektron. meetarm/tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/28 200 0,7 ƒ 15.950,- (met pneum. lift)
C215 trucks elektron. meetarm/tiptoetsen kleurenmonitor nee 20/28 200 0,7 ƒ 21.360,- (met pneum. lift)

Corghi Josam Richttechniek
EM 43 HS personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/23 65 hand ƒ 4.725,- Lichterweg 21
EM 43 M personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/23 65 0,2 ƒ 6.200,- 8042 PW Zwolle
EM 6040 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s ja 20/20 65 0,25 ƒ 6.250,- ☎ (038) 426 22 22
EM 7040 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s ja 20/23 65 0,25 ƒ 7.500.- Fax: (038) 426 22 20
EM 7070 personenauto’s tiptoetsen/geheugen kleurenmonitor ja 20/23 65 0,35 ƒ 11.200,-
EM 7340 personenauto’s elektronische meetarmen 2 displays/positie LED’s ja 20/23 65 0,35 ƒ 9.050,-
EM 7370 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 20/23 65 0,35 ƒ 12.500,-
EM 8040 personenauto’s elektronische meetarmen 2 displays/positie LED’s ja 20/23 65 0,30 ƒ 11.550,- (pneum. opsp. = optie)
EM 8070 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 20/23 65 0,31 ƒ 15.000,- (pneum. opsp. = optie)
ET 66 HS trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/28 200 hand ƒ 13.000,- (met pneum. lift)
ET 66 M trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/28 200 0,18 ƒ 15.400,- (met pneum. lift)
ET 76 trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/28 200 0,5 ƒ 19.900,- (met pneum. lift)
ET 86C trucks tiptoetsen kleurenmonitor nee 20/28 200 0,5 ƒ 22.975,- (met pneum. lift)

Facom Facom Gereedschappen
U.217 AS personenauto’s draaiknoppen display/positie LED’s nee 13/24 70 0,5 ƒ 4.920,- Postbus 134
U.297 personenauto’s elektronische meetarmen 2 displays/positie LED’s ja 20/24 70 0,5 ƒ 7.690,- 4130 EC Vianen
U.397 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 20/24 70 0,5 ƒ 10.500,- ☎ (0347) 36 23 62

Fax: (0347) 37 60 20

Fontec Oskamp Equipment
B3000 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 65 hand ƒ 4.975,- Postbus 279
Hofmann Industrial 3800 AG Amersfoort
Megaspin 200 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 65 0,5 v.a. ƒ 5.849,- ☎ (033) 454 59 00
Megaspin 400 personenauto’s elektronische meetarmen 2 dispalys/positie LED’s ja 20/24 65 0,5 ƒ 8.806,- Fax (033) 454 59 01
Megaspin 800 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 20/24 65 0,5 ƒ 12.887,-
Schenck
Rapid 620 personenauto’s draaikn./elektr. meetarm 2 displays/positie LED’s nee 14/22 65 0,8 ƒ 9.400,-
Rapid 641 personenauto’s elektronische meetarmen 2 displays/positie LED’s ja 14/24 65 1,1 v.a. ƒ 11.350,- (pneum. opsp. = optie)
Rapid 680 personenauto’s elektronische meetarm kleurenmonitor nee 14,5/24 65 1,1 ƒ 15.100,- (pneum. opsp. = optie)
Sice
S 680 trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/28 200 hand v.a. ƒ 10.629,- (met lift)
Hunter
GSP 9700 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 20/24,5 68 0,75 ƒ 34.962,- (trillingscontrole-centrum)

Hofmann Stokvis Equipment
Geodyna 1050 personenauto’s tiptoetsen + verdraaien wiel LCD-scherm nee 20/24,5 65 hand ƒ 4.750,- Postbus 47
Geodyna 1100 personenauto’s tiptoetsen + verdraaien wiel LCD-scherm nee 20/24,5 65 0,37 ƒ 5.825,- 7400 AA Deventer
Geodyna 2102 personenauto’s tiptoetsen + verdraaien wiel LCD-scherm nee 20/24,5 65 0,37 ƒ 6.800,- ☎ (0570) 50 05 00
Geodyna 3001 personenauto’s elektronische meetarmen LCD-scherm ja 20/24,5 65 0,65 ƒ 8.900,- (pneum. opsp. = optie) Fax: (0570) 62 46 44
Geodyna 5001 personenauto’s elektronische meetarmen LCD-scherm ja 20/24,5 65 0,65 ƒ 11.550,- (pneum. opsp. = optie)
Geodyna 2502 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 20/24,5 65 0,65 ƒ 11.375,-
Geodyna 3501 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 20/24,5 65 0,65 ƒ 13.250,- (pneum. opsp. = optie)
Geodyna 5501 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 20/24,5 65 0,65 ƒ 15.350,- (pneum. opsp. = optie)
Geodyna 1050 L trucks tiptoetsen + verdraaien wiel LCD-scherm nee 20/26,5 250 hand v.a. ƒ 9.850,- (pneum. lift. = optie)
Geodyna 1100 L trucks tiptoetsen + verdraaien wiel LCD-scherm nee 20/26,5 250 1,1 v.a. ƒ 11.900,- (pneum. lift = optie)
Geodyna 1500 L trucks tiptoetsen + verdraaien wiel kleurenmonitor nee 20/26,5 250 1,1 v.a. ƒ 16.075,- (pneum. lift = optie)

Mondolfo Van Leeuwen Techniek
MT 1200 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 16/26 65 hand ƒ 4.650,- Weegbree 15-17
MT 1800 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/26 65 0,3 ƒ 5.100,- 4941 VT Raamsdonksveer
MT 2000 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 16/26 65 0,37 ƒ 6.150,- ☎ (0162) 51 93 33
MT 2100 personenauto’s elektr. meetarm/tiptoetsen 2 displays/positie LED’s ja 16/26 65 0,37 ƒ 7.600,- Fax: (0162) 51 94 40
MT 2400 personenauto’s elektr. meetarm/tiptoetsen kleurenmonitor ja 16/26 65 0,37 ƒ 9.600,-
MT 2500 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 16/26 65 0,37 ƒ 11.200,-
MT 2900 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor/laser ja 20/26 65 0,41 ƒ 13.950,-
MT 2300 trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/28 200 0,37 ƒ 10.900,-
MT 2600 trucks elektronische meetarmen kleurenmonitor nee 20/28 200 0,37 ƒ 13.600,-

Muller Bem TBA
1626 personenauto’s tiptoetsen LCD-scherm ja 15/24 70 0,20 ƒ 5.400,- Bovenkamp 1
1638 personenauto’s elektronische meetarmen 2 displays/positie LED’s ja 20/35,5 70 0,30 ƒ 9.995,- 1391 LA Abcoude
1639 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 20/35,5 70 0,40 ƒ 14.515,- ☎ (0294) 28 44 28

Fax: (0294) 28 18 57

Odin Equipment Distributie Ned.
B5 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 60 hand ƒ 3.995,- Postbus 279
B7 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 65 0,50 ƒ 4.995,- 3800 AG Amersfoort
B8 personenauto’s elektr. meetarm/tiptoetsen 2 displays/positie LED’s ja 20/24 65 0,50 ƒ 6.995,- (pneum. opsp. = optie) ☎ (033) 454 59 09
B540 personenauto’s elektr. meetarm/tiptoetsen kleurenmonitor ja 20/23 65 0,50 ƒ 9.750,- Fax: (033) 454 59 01 ▼
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De absolute top in balanceertech-
niek wordt gevormd door de Hun-
ter GSP 9700. Tijdens de meting
wordt het loopvlak door een meet-
rol met een zekere kracht belast,
waarbij het rijden over de weg
wordt gesimuleerd. Vervolgens kan
het ‘belaste krachtenspel’ exact
worden gebalanceerd.

De juiste keus
In het overzicht hebben we het
aanbod balanceermachines voor u
samengevat, compleet met de rele-
vante specificaties. We hebben ons
beperkt tot de standaard modellen.
Soms zijn deze nog uit te rusten
met opties zoals bijvoorbeeld een
extra elektronische meetarm.

Bij de meeste balanceermachi-
nes wordt voor de wielopspanning
uitsluitend een eenvoudige conus
bijgeleverd. Wie streeft naar een
perfecter balanceerresultaat zal
aanvullend nog moeten investeren
in specifieke opspanhulpmiddelen.

A.N. Cupédo

De CWB 1875 is het topmodel van
Sun met zeven  aluminiumpro-
gramma’s,verborgen lood plak-
ken,optimaliseren,vrije plaats-
bepaling etc. Het kleurenscherm
vergroot het bedieningsgemak.
FOTO:SUN

Overzicht aanbod stationaire wielbalanceermachines
Merk/Type Toepassing Instellen 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

Sicam Aleq Engineering
SBM 100S personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s ja 20/24 70 0,37 ƒ 5.995,- Phoenixstraat 5
SBM 200S personenauto’s elektronische meetarmen 2 displays/positie LED’s ja 20/24 70 0,37 ƒ 7.250,- 1812 PN Alkmaar
SBM 400 personenauto’s elektronische meetarmen LCD-scherm ja 20/24 70 0,65 ƒ 9.640,- ☎ (072) 541 26 26
SBM 600 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor ja 20/24 70 0,65 ƒ 12.500,- Fax: (072) 540 10 14
SBM 800S trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s ja 20/26,5 200 1,0 ƒ 12.450,- (met pneum. lift)

Silver Overlander
445 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 60 0.37 ƒ 6.195,- Morseweg 2
443 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 65 0,60 ƒ 7.530,- 3899 BP Zeewolde
447 personenauto’s elektronische meetarmen kleurenmonitor nee 20/24 65 0,60 ƒ 13.370,- (pneum. opsp. = optie) ☎ (036) 521 92 00

Fax: (036) 523 44 30

Space Mubrau
ER 120 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 65 0,5 ƒ 5.820,- Heirweg 8
ER 130 personenauto’s elektr. meetarm/tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 65 0,5 ƒ 6.760,- 6121 JP Born
ER 140 personenauto’s elektr. meetarm/tiptoetsen kleurenmonitor nee 20/24 65 0,5 ƒ 9.590,- ☎ (046).485 20 78

Fax: (046) 485 22 02

Sun Sun Electric Nederland
CWB 1845 personenauto’s draaiknoppen display/positie LED’s nee 14/17 70 hand ƒ 3.763,- Postbus 94041
CWB 1855 SL personenauto’s draaiknoppen display/positie LED’s nee 14/24 70 0,25 ƒ 7.405,- 1090 GA Amsterdam
CWB 1875 personenauto’s autom./tiptoetsen/wielverdr. kleurenmonitor ja 19/24,5 70 0,25 ƒ 10.768,- ☎ (020) 568 26 11
CWB 7000 trucks autom./tiptoetsen/wielverdr. LCD-scherm nee 20/26,5 250 0,33 ƒ 13.902,- (met pneum. lift) Fax: (020) 694 79 62
CWB 8000 trucks autom./tiptoetsen/wielverdr. kleurenmonitor nee 20/26,5 250 0,33 ƒ 18.695,- (met pneum. lift)

Tip Top Probalance Rema Tip Top Nederland 
740 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 65 hand ƒ 3.950,- Wageningselaan 62-64
760 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/24 65 0,5 ƒ 5.250,- 3903 LA Veenendaal
765 personenauto’s elektr. meetarm/tiptoetsen 2 displays/positie LED’s ja 20/24 65 0,5 ƒ 7.350,- (pneum. opsp. = optie) ☎ (0318) 50 99 50
770 personenauto’s elektr. meetarm/tiptoetsen kleurenmonitor ja 20/24 65 0,5 v.a. ƒ 10.500,- (pneum. opsp. = optie) Fax: (0318) 52 14 68
780 personenauto’s sonar/elektr. meetarm kleurenmonitor ja 20/24 65 0,5 v.a. ƒ 13.900,- (met pneum. opsp.)
790 trucks tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/26,5 200 hand ƒ 11.850,- (met pneum. lift)
791 trucks elektr. meetarm/tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/28 200 0,7 ƒ 13.950,- (met pneum. lift)

Teco Leen van den Berg 
62 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/23 65 0,2 ƒ 4.650,- Postbus 20
72 personenauto’s tiptoetsen 2 displays/positie LED’s nee 20/23 65 0,25 ƒ 6.200,- 3465 ZG Driebruggen

☎ (0348) 50 15 78
Fax: (0348) 50 12 42

Oók truckwielen trillingsvrij
De laatste jaren krijgt ook het balan-
ceren van truck- en buswielen steeds
mee r  aandacht.Het verhoogt het rij-
comfort en vermindert bovendien de
slijtage van de banden, lagers, de
wielophanging en stuurinrichting.
De meeste leveranciers van wielser-
vice-equipment leveren ook speciale
truckbalancers.De constructie van
de machine is berekend op zware
wielen tot zo’n 200 kg.Soms zijn de
apparaten verrijdbaar, zodat men de
wielen dichtbij de truck of de bus kan
balanceren.Dat voorkomt onnodig
gesleep met de zwaarlijvige wielen.
De meeste truckbalancers zijn voor-
zien van een handbediende of een

pneumatische wiellift om de wielen
eenvoudig op de balanceeras te kun-
nen monteren.
Het op snelheid brengen van een
zwaar truckwiel vraagt om een sterke
elektromotor.Dat is de reden dat er
soms voor handaandrijving gekozen
wordt.Zo’n apparaat heeft in veel van
de gevallen geen lichtnetaansluiting
nodig, omdat de meetelektronica op
accuvoeding werkt.
De meeste truckbalancers zijn ook
geschikt voor het balanceren van
personenautowielen.Dat is handig
voor werkplaatsen waar ook bestel-
auto’s in onderhoud zijn.Men moet
voor dat doel natuurlijk wel aange-
paste opspanhulpmiddelen kopen.

Bij deze Hofmann
Geodyna 1050L
wordt het wiel met
een handslinger
op toeren ge-
bracht.Met een
pneumatische lift
kan het zware wiel
gemakkelijk op de
balanceeras wor-
den geplaatst.
FOTO:HOFMANN
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