OFERTĂ SPECIALĂ

Echipamente profesionale pentru
service roți ianuarie 2021

Part of the team

Mașină de echilibrat roți de autoturisme și
autoutilitare

Sicam SBM V660 L
› Măsurare automată distanță și diametru
› Laser pentru poziționare contragreutați
› Inel pentru iluminare interior jantă
› Afișaj monitor color TFT 19”
› Laser: indicare cu laser a locului de fixare a

contragreutăților adezive pe interiorul jantei

DATE TEHNICE

230/1/50

208 - 250
rpm

420 mm

70 kg

› LED: iluminare cu LED pe interiorul jantei
› Programe de echilibrare statică și dinamică
› Program optimizare dezechilibru anvelopă cu

dezechilibru jantă

› Funcție pentru ascunderea greutăților în spatele spitelor

Opțional: sonar pentru măsurarea lățimii roții
Preț: 350 euro*

1150 mm

1” - 24”
(manual)/
1” - 20”
(automat)

6” - 40”
(manual)/
/10” - 27”
(automat)

PREȚ

3.390 * euro

PREȚ

2.890 *

Maşină automată pentru montat şi demontat
anvelope de autoturisme şi autoutilitare

Sicam Falco EVO 624 S
›
›
›
›
›

›
›

Structura G-frame
Echipament HEAVY DUTY pentru
utilizare intensă

Acționare automată
Braț basculare față/spate
Softstart și control permanent al cuplului
Două viteze de rotație a platoului
Cilindru depresare: dublu efect

Opțional:
Tecnoroller NG - braț pneumatic pentru
anvelope speciale tip RFT, UHP și super sport
Preț: 1.290 euro*

DATE TEHNICE

400/3/50
Opțional
230/1/50

7,5 - 15 rpm /
inverter

12” - 28”

10” - 24” /
8” - 24” Moto

3” - 12,5”

1200 mm

euro

Vezi toate produsele AutoEquip Solution
Vezi cele mai noi oferte

office@aes.ro
+ 4 0748 218 218
+ 4 0217 949 444
www.aes.ro

Șoseaua Berceni nr. 8
sector 4 | 041914
București

Ofertă valabilă până la 30.06.2021, în limita stocului disponibil.
* Prețurile nu includ TVA, sunt valabile pentru plata la livrare și
includ transportul până la client.
Prețul include punerea în funcțiune și instruirea personalului.
Plata se face la cursul ING Bank din ziua facturării.
Garanție: 18 luni
Imaginea este cu titlu de prezentare și nu creează obligații contractuale.
Această campanie este supusă unor termeni și condiții.

