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M&B - WB 640 N
Automata monitoros
kiegyensúlyozó
Új modern design

Ha megbízHató partnert 
keres a tavaszi átállásra!

M&B - TC 528
Szuperautomata
kétsebességes
kerékszerelőgép
Extra nagy és verseny
gumikhoz!
Szerelhető felni: 10”-31”

ChICago PNEuMaTIC
kompresszorok

Csavarkompresszorok
599.000 Ft + ÁFa-tól

ban az esetben, ha egy tökéletes gömb 
halad az úton viszonylag kis erő hat 
a gömbre. De gondoljunk bele, hogy 
ha a gömb egy kicsit torz. Ebben az 
esetben az úton haladó gömbre nagy 
erők hatnak amitől elkezd rezegni. Ez 
adja a vibrációt. És van megoldás en-
nek a vibrációnak a megszüntetésére 
úgy, hogy nem kell kicserélni a ke-
reket. Mivel a kerék két részből áll. Az 
abroncsból és a felniből. A RoadForce 
méréssel kell megtalálni az abroncs 
legkeményebb pontját. (Figyelem: Ez 
nem optimalizálás. Optimalizálás ese-
tén egy hagyományos kiegyensúlyozó 

a felni legnehezebb részét párosítja az 
abroncs legkönnyebb részével. Az ese-
tek túlnyomó többségében ez sem-
mire nem jó, mivel arra az esély, hogy 
az abroncs legkönnyebb része legyen 
a legkeményebb, nagyon kevés. Így 
az optimalizálást követően a kiegyen-
súlyozatlanság még nőni is fog.) Ezt 
követően külön kell mérni a felnit és 
megtalálni a felni legmélyebb pontját. 
Ezt a két pontot kell összeforgatni. A 
procedúra végén a vibráció lecsök-
ken és a kerék tökéletes futást biztosít 
a jármű számára. A Hunter VAS6230A 
vibráció diagnosztikai készülék a győri 
gyár mellett Ingolstadtban, valamint 
minden VW gyárban megtalálható. O-
lyan technológia ez, amelyet a prémium 
autógyártók is használnak és bármely 
profi gumiszerviz számára elengedhet-
etlen.
Bővebb információ: www.hunter.co.hu
Telefon: 06-1-208-50-36

A világon kizárólag az Audi Hungaria 
szereli össze az Audi TT sportautókat 
és az Audi A3 Cabriole-t a Győr és In-
golstadt közötti kooperációs gyártás 
keretében. Ezen modellek a prémium 
Audi márkán belül is a sportos vonalat 
adják. A gyár minden egyes legyár-
tott jármű esetében a minőséget tartja 
első számú célnak. Ennek folyamatos 
ellenőrzésére a minőségbiztosítás fi-
gyel első sorban. Ez az Audi gyáron 
belül lévő részleg minden egyes ügy-
fél általi reklamáció kezelésére szol-
gál. Kiváló mérnöki gárda a legmaga-
sabb színvonalú teszt eszközökkel 
ellátva bármilyen reklamáció gyors és 
szakszerű megoldására. Ezen részleg 
eszköz parkja minden esetben a leg-

modernebb szerviztechnikai és teszt 
eszközöket tartalmazza. A részleg 2 év-
vel ezelőtt vásárolt Hunter VAS6230A  
vibráció diagnosztikai és kiegyen-
súlyozó eszközt. A VAS6230A a már 
jól ismert GSP 9700-as gép VW kon-
szern által jóváhagyott változata. Ezen 
eszközzel tesztelik a kerekek gyártás-
ból fakadó esetleges hibáit. A Road-
Force funkcióval a kerék vibrációt, 
és a StraightTrak funkcióval a kerék 
oldalhúzását. Fontos hangsúlyozni, 
hogy a nagy teljesítményű járművek 
– mint például az Audi TT – esetében 
is nagyon kell figyelni a megfelelő 
abroncsra. Magát az abroncsot ki le-

het egyensúlyozni, de ez csak 
része a kerék vibráció diag-
nosztikának. A VAS6230A-val  

teljes kerék vibráció diagnosztikát le-
het végezni. Hogy is néz ki ez. Első 
lépésként a gépbe beépített automata 
tömlő fúvatóval a keréknyomás kerül 
beállításra. Erre azért van szükség, 
mert az abroncsnak ugyanabban a 
kondícióban kell lennie mintha járműre, 
lenne szerelve. 
Ezt követően a RoadForce veszi kez-
detét. Ekkor a gép a kereket vizsgálja, 
mintha az úton – Road-on – lenne. A 
RoadForce magyarul út erő azaz a 
úton a kerékre ható erő. Két erő hathat 
a kerékre. Az első a centrifugális erő 
amit adott munkadarab – jelen esetben 
kerék – kiegyensúlyozatlansága ad. 
Ezt egyszerűen ki kell egyensúlyozni. 
A másik a kerék fizikai kialakítása. Ab-

Hunter GSP 9700 az 
Audi Hungaria Motor Kft. 
minoségbiztosítási
részlegén

Úttöro technológia: CP7748 légkulcs 
a Chicago Pneumatictól!
Bővebb információ a cp.co.hu honlapon, vagy a 06-30-426-8705-ös telefonon.

� A beépített automata tömlő fúvató biztosítja a megfelelő kerék nyomást.

� Felni körfutási mérés
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EXTRA ELLENÁLLÁS
Alumínium hátlap

MAXIMÁLIS KONTROL
3 fokozatú csavarbehajtás

TELjESíTMéNy ELLENŐRzéS ALATT
Fokozatmentes fordulatszám-szabályozás

SzIGETELéS & KOMFORT
Tartós és komfortos hőálló műanyag markolat. Ellenálló 

a szervizben használatos vegyi anyagoknak
KÖNNyű
Kompozit burkolat

RuGALMASSÁG
360° forgatható levegő kimenet

ALACSONy zAjSzINT
Csökkenti a felhasználó fáradását

RENDKíVÜLI NyOMATéK
1250 Nm tényleges nyomaték

TARTÓSÁG
Twin Hammer ütőmechanizmus

BIzTONSÁGI GyűRű 
Dugókulcs rögzítéshez


