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a sűrített levegő hálózat és a sűrített 
levegő fogyasztók érdekében.
Meghajtó rendszer - Magas haté-
konyság, üzembiztos ékszíjmeghajtás 
automatikus feszítőegységgel

Atlas Copco sűrítő fokozatok - 
Levédett, speciálisan fejlesz-
tett rotorok kitűnő hatásfokkal
Hűtő - Nagyfelületű hűtő 
az alacsony sűrített levegő 
kilépő hőmérséklet és optimá-
lis hűtőfolyadék hőmérséklet 
érdekében
Meghajtómotor - Robusz-
tus, tartalékkal méretezett 
meghajtómotor magas hatás-
fokkal
Nagyon alacsony zajszint! 
Profi por és zajcsillapított 

szekrények
Elektromotor - EFF’ az energia meg-
takarításért, F-szigetelési osztály, IP55 
védelmi mód.
Hosszú karbantartási intervallumok
Garantált európai gyártás - a leg-
apróbb részletekig ellenőrzött alkat-
részek
15 év alkatrészellátási garancia.

További információk, akciók a Chicago 
Pneumatic webáruházában: CP.CO.HU

   A gumiszervizek számára a komp-
resszor a szerviz tüdeje. Levegővel 
használják a kerékszerelőgépeket,  
légkulcsokat, emelőgépeket, abroncs 
érdesítőket. Ezért kiemelkedően fontos 
a szerviz számára, hogy erős, megbíz-
ható kompresszor működtesse a teljes 
levegő hálózatát. Ezen felül ma egy 
kompresszornak további elvárásoknak 
is meg kell felelnie. Legyen alacsony 
karbantartási költsége, zajszintje stb… 
A 110 éves Chicago Pneumatic mérnök 
gárdája által tervezett csavarkom-

presszorok minden igényt kielégítenek 
és még sokkal többet is… Nézzük miért 
is:
Leválasztó rendszer - magas sűrített 
levegő minőség a többfokozatú 
leválasztás által.
Kifinomult ES99, illetve 
ES3000-es vezérlések - 
Felhasználóbarát vezér-
lés, mely egyszerű, mé-
gis minden információt 
kijelez. Leegyszerűsített 
felületén megjelenít min-
den olyan működéssel 
kapcsolatos üzenetet, 
mely vészjelzés, vagy 
egyéb karbantartási tud-
nivaló, megkönnyítve így 
a mindennapi kezelést. Az 
ES99 szoftvere felügyeli a mo-
tor gazdaságos üzemelését. Beállítja 
az üresjárati időt az aktuális fogyasz-
táshoz, valamint három alapbeállítási 
lehetőséggel optimalizálja, hogy a vil-
lanymotor csak akkor járjon, ha szük-
séges. Így időt, energiát és pénzt takarít 
meg.
Olajszűrő és olajszeparátor - Egy-
szerű kiszerelés a gyors karbantartás 
érdekében. Maradék olajtartalom a 
sűrített levegőben kisebb, mint 3 ppm 

   A Hunter a futómű állítás mestere 
újabb mérföldkövet tett le a futómő ál-
lítók történetében. A Hunter Hawkeye 
Elite az iparág első dupla mérősíkos 
3D-s futómő állítója. Maga a Hunter 
Hawkeye már a maga nemében is az 
iparág első számú futómű állítója volt. 
Azonban az új Hunter Hawkeye Elite 
hatalmas technikai innovációt jelent a 
futómű mérés történetében. Először is 
maga a mérő táblák helyett egy dupla 
mérősíkos, könnyen kezelhető mérő 
kör kerül a kerekekre, amelynek mi-

nimális „kilógása” vé-
gett a sérülés veszé-
lye kizárt. Hatalmas 
előre lépés az új gyors 
megfogó is, amelynek 
köszönhetően érin-
tés mentesen történik 
a kerék megfogása. 
Továbbá a mérő kör 
a megfogóval együtt 
mindössze 2,7 kg!
A műszert vezérlő 
WinAlign 12 az 

iparág első számú vezérlő prog-
ramjának új szintre való lépése. 
A CAM (Lengőkar Mozgás Moni-
tor), ShimSelect (alátét kiválasz-
tó), a Tools and Kit Database 
(Szerszám és futómő állító kie-
gészítő választó) a felhasználó 
számára gyors munkavégzést és 
az állítás során kiváló segítséget ad 
a munkafolyamatok lerövidítéséhez.

A Hunter a Hawkeye Elite-tel egy  
olyan mérőeszközt biztosít minden 

felhasználónak, amely növeli a terme-
lékenységet, pontosságot és a futómű 
állítás profit termelését egyszerre.

További információ:
www.weszti.hu, www.hunter.co.hu vagy 
a 06(30) 28-38-159–es telefonszámon.

Magnézium – karbon tengelyház. 
Kisebb súly, nagyobb teljesítmény.

Dupla ütőmechanizmus: 
megbízhatóság, kontrolálhatóság.

Egykezes irányváltás. Az iparág 
első és legkényelmesebb egykézzel 
váltható – lazítás, húzás – légkulcsa.

Indítógombbal szabályozható levegő 
mennyiség. Teljes kontroll  
lazítás és meghúzás során.

Alacsony zajszint: 84,8dB(A)

Masszív, de könnyű kompozit 
markolat. Komfortos meleg és 
hideg időben egyaránt.

Magas teljesítményű motor:
1100 Nm “Tényleges nyomatékkal”.

3 fokozatú csavarbehajtás a 
maximális kontrol végett.

A tökéletes kiegyensúlyozottságnak 
köszönhetően magasabb 

komfortérzet és kevesebb fáradtság.

Levegőelvezetés a markolaton 
keresztül, és 360 fokban 

elfordítható levegőcsatlakozás.

Alacsony levegő fogyasztás
(1-es fokozatban)

A levegő előállítása és 
hatékony felhasználása

   A megtermelt levegőt ezt követően minél optimálisabban kell felhasználni. Kiváló megoldás erre a CP 7759 ½” légkulcs. 
Ez a forradalmi eszköz újra értelmezi a légkulcsok jelentését. Aki fogott már a kezében egy CP 7759-et tudja mit jelent az, 
hogy kézre áll egy eszköz. Pár gondolat a légkulcs fontosabb műszaki előnyeiről:

1

1

3

5

2

3

4

5

7
7

8

6

HUNTER
HawkEyE EliTE™
A futómű állítás új mérföldköve.
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