
AKCIOVÉ SADY
VYVAŽOVAČKY – SŤAHOVÁKY – ZDVIHÁKY

VŠETKO PRE VÁŠ SERVIS
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AKCIOVÉ SADY AKCIOVÉ SADY

HOFMANN GEODYNA® 7100
Vyvažovačka kolies s LED displejom

HOFMANN GEODYNA® 7100
Vyvažovačka kolies s LED displejom

SICE HBT 24
Pomocné rameno pre 
nízkoprofilové pneumatiky

TG PL300N
Plošinový zdvihák pre pneuservis - 2,7 t, 
zdvih 510mm

- nápadný a intuitívny LED displej
- poloautomatické zadávanie vzdialenosti a priemeru ráfika 
cez 2D SAPE 
- manuálne zadávanie šírky ráfika
- programy na minimalizáciu a optimalizáciu nevývažku
- technika merania VPM pre presnosť bez kompromisov
- QuickBAL  pre skrátený čas cyklu merania o 30%, menej ako 
6,5 sekundy 
Rozsah priemeru ráfika: 8 - 32"
Rozsah šírky ráfika: 1 - 20"
Max. hmotnosť kolesa: 70 kg

- nápadný a intuitívny LED displej
- poloautomatické zadávanie vzdialenosti a priemeru ráfika 
cez 2D SAPE 
- manuálne zadávanie šírky ráfika
- programy na minimalizáciu a optimalizáciu nevývažku
- technika merania VPM pre presnosť bez kompromisov
- QuickBAL  pre skrátený čas cyklu merania o 30%, menej ako 
6,5 sekundy 
Rozsah priemeru ráfika: 8 - 32"
Rozsah šírky ráfika: 1 - 20"
Max. hmotnosť kolesa: 70 kg

SICE FIT LINE FL 44A
Sťahovák pneumatík

SICE FIT LINE FL 44A
Sťahovák pneumatík

- automat, 2-rýchlostný, vonkajšie upnutie 11 - 24", vnútorné 
upnutie 13 - 26", vertikálna aj horizontálna aretácia ramena, 
WL - montážna páka, sada PVC ochranných krytov na ALU 
disky,odlučovač, regulátor tlaku, primazávač, prívodná hadica 
1,5m, prívodný kábel 1,5m, 400V/3Ph/50Hz

- automat, 2-rýchlostný, vonkajšie upnutie 11 - 24", vnútorné 
upnutie 13 - 26", vertikálna aj horizontálna aretácia ramena, 
WL - montážna páka, sada PVC ochranných krytov na ALU 
disky,odlučovač, regulátor tlaku, primazávač, prívodná hadica 
1,5m, prívodný kábel 1,5m, 400V/3Ph/50Hz

Ceny sú vrátane dovozu, montáže, návodov na obsluhu v slovenčine a zaškolenia obsluhy.   
Platnosť ponuky: do vypredania zásob v ponukovej cene.  
Prípadné uvedené zľavy v tejto ponuke platia len v prípade splatenia faktúry v termíne jej splatnosti.   
Záručný a pozáručný servis vrátane dodávky náhradných dielov a spotrebného materiálu zabezpečuje naša firma vlastnými 
pracovníkmi.   
Dodací termín a platobné podmienky dohodou.   
Záruka: 12 mesiacov.   

Ceny sú vrátane dovozu, montáže, návodov na obsluhu v slovenčine a zaškolenia obsluhy.   
Platnosť ponuky: do vypredania zásob v ponukovej cene.  
Prípadné uvedené zľavy v tejto ponuke platia len v prípade splatenia faktúry v termíne jej splatnosti.   
Záručný a pozáručný servis vrátane dodávky náhradných dielov a spotrebného materiálu zabezpečuje naša firma vlastnými 
pracovníkmi.   
Dodací termín a platobné podmienky dohodou.   
Záruka: 12 mesiacov.   

Akciová cena bez DPH Akciová cena bez DPH

7 392,00 € 6 666,00 €

TG PL300N
Plošinový zdvihák pre pneuservis - 2,7 t, 
zdvih 510mm
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AKCIOVÉ SADY AKCIOVÉ SADY

SICE HBT 24
Pomocné rameno pre 
nízkoprofilové pneumatiky

TG PL300N
Plošinový zdvihák pre pneuservis - 2,7 t, 
zdvih 510mm

SICE FIT LINE FL 44A
Sťahovák pneumatík

- automat, 2-rýchlostný, vonkajšie upnutie 11 - 24", vnútorné 
upnutie 13 - 26", vertikálna aj horizontálna aretácia ramena, 
WL - montážna páka, sada PVC ochranných krytov na ALU 
disky,odlučovač, regulátor tlaku, primazávač, prívodná hadica 
1,5m, prívodný kábel 1,5m, 400V/3Ph/50Hz

Ceny sú vrátane dovozu, montáže, návodov na obsluhu v slovenčine a zaškolenia obsluhy.   
Platnosť ponuky: do vypredania zásob v ponukovej cene.  
Prípadné uvedené zľavy v tejto ponuke platia len v prípade splatenia faktúry v termíne jej splatnosti.   
Záručný a pozáručný servis vrátane dodávky náhradných dielov a spotrebného materiálu zabezpečuje naša firma vlastnými 
pracovníkmi.   
Dodací termín a platobné podmienky dohodou.   
Záruka: 12 mesiacov.   

Ceny sú vrátane dovozu, montáže, návodov na obsluhu v slovenčine a zaškolenia obsluhy.   
Platnosť ponuky: do vypredania zásob v ponukovej cene.  
Prípadné uvedené zľavy v tejto ponuke platia len v prípade splatenia faktúry v termíne jej splatnosti.   
Záručný a pozáručný servis vrátane dodávky náhradných dielov a spotrebného materiálu zabezpečuje naša firma vlastnými 
pracovníkmi.   
Dodací termín a platobné podmienky dohodou.   
Záruka: 12 mesiacov.   

Akciová cena bez DPH Akciová cena bez DPH

7 835,00 €

CEMB ER 15
Kompaktná vyvažovačka kolies s 12" dotykovým monitorom

- automatické meradlo na detekciu vzdialenosti a priemeru 
(od 12" do 28")
- virtuálny sonar na 3D meranie šírky kolesa
- elektromagnetická brzda na zablokovanie kolesa v presnej 
polohe závažia
- najnovšie programy na korekciu nevyváženosti  
- korekčné režimy pre nalepovacie závažia (ALU S) 
- skryté závažia za lúčmi (SPLIT) 
- párovanie (OPTIMALIZÁCIA nevyváženosti).
- plastový kryt kolesa, upínacia hlava, 3 ks kuželky 
- kliešte na meranie šírky kolesa, kliešte na závažia

SICE S 45 TOP
Sťahovák pneumatík

- automat, 2-rýchlostný, vonkajšie upnutie 12 - 24", 
vnútorné upnutie 14 - 27", PT250 - prídavné zariadenie pre 
pridvihovanie a stlačenie pneumatiky Run Flat, automatická 
a manuálna vertikálna aretácia ramena, WL - montážna 
páka, sada PVC ochranných krytov na ALU disky,odlučovač, 
regulátor tlaku, primazávač, prívodná hadica 1,5m, prívodný 
kábel 1,5m, INV. 230V/1Ph/50-60Hz

13 990,00 €

HOFMANN GEODYNA ® 7600P
Vyvažovačka kolies s dotykovým monitorom

- automatické elektromechanické upínanie kolesa Power 
Clamp s riadeným momentom
- dotykový monitor s grafickým užívateľským rozhraním GOLD 
– vylepšená intuitívnosť 
  a ergonómia
- laserový svetelný indikátor easyWeight pre rýchle, presné a 
presné umiestnenie 
  lepiacich závaží na koleso
- poloautomatické zadávanie vzdialenosti a priemeru ráfika 
cez 2D SAPE 
  a automatické načítanie šírky ráfika cez Smart Sonar
- poloautomatická predvoľba vyvažovacieho režimu cez 
easyAlu
- osvetlenie ráfika na uľahčenie čistenia ráfika a urýchlenie 
zadávania údajov 
  a polohovania hmotnosti
- programy na minimalizáciu a optimalizáciu nevývažku
- technika merania VPM pre presnosť bez kompromisov
- QuickBAL  pre skrátený čas cyklu merania o 30%, menej ako 
4,5 sekundy 
Rozsah priemeru ráfika: 8 - 32"
Rozsah šírky ráfika: 1 - 20"
Max. hmotnosť kolesa: 70 kg
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AKCIOVÉ SADY

SICE FIT LINE FL 44A
Sťahovák pneumatík

- automat, 2-rýchlostný, vonkajšie upnutie 11 - 24", vnútorné 
upnutie 13 - 26", vertikálna aj horizontálna aretácia ramena, 
WL - montážna páka, sada PVC ochranných krytov na ALU 
disky,odlučovač, regulátor tlaku, primazávač, prívodná hadica 
1,5m, prívodný kábel 1,5m, 400V/3Ph/50Hz

Ceny sú vrátane dovozu, montáže, návodov na obsluhu v slovenčine a zaškolenia obsluhy.   
Platnosť ponuky: do vypredania zásob v ponukovej cene.  
Prípadné uvedené zľavy v tejto ponuke platia len v prípade splatenia faktúry v termíne jej splatnosti.   
Záručný a pozáručný servis vrátane dodávky náhradných dielov a spotrebného materiálu zabezpečuje naša firma vlastnými 
pracovníkmi.   
Dodací termín a platobné podmienky dohodou.   
Záruka: 12 mesiacov.   

Akciová cena bez DPH

TG PL300N
Plošinový zdvihák pre pneuservis - 2,7 t, 
zdvih 510mm

7 120,00 €

CEMB ER 15
Kompaktná vyvažovačka kolies s 12" dotykovým monitorom

- automatické meradlo na detekciu vzdialenosti a priemeru 
(od 12" do 28")
- virtuálny sonar na 3D meranie šírky kolesa
- elektromagnetická brzda na zablokovanie kolesa v presnej 
polohe závažia
- najnovšie programy na korekciu nevyváženosti  
- korekčné režimy pre nalepovacie závažia (ALU S) 
- skryté závažia za lúčmi (SPLIT) 
- párovanie (OPTIMALIZÁCIA nevyváženosti).
- plastový kryt kolesa, upínacia hlava, 3 ks kuželky 
- kliešte na meranie šírky kolesa, kliešte na závažia

Bratislava
+421 905 200 100

Košice
+421 915 700 100

Ružomberok
+421 905 300 100


