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wyważarki kół geodyna®
Jedna rodzina – jedna koncepcja
Nowinki w każdym szczególe – wyłącznie Hofmann
Hofmann jest częścią potężnej, efektywnej grupy Snap-on i od dziesięcioleci jest partnerem przemysłu motoryzacyjnego i oponiarskiego.
Od ponad 80 lat nasza nazwa była synonimem jakości i profesjonalizmu
sprzętu warsztatowego, co z pewnością stało się głównym powodem
tego, że nasze urządzenia zostały zatwierdzone i są zalecane przez
wielu ważnych producentów samochodów.
Od zawsze wprowadzanie nowych technologii było naszym celem, aby
nasze urządzenia spełniały bieżące oczekiwania klientów, łącząc
przyjazne dla użytkownika funkcje z najnowszymi technologiami.
Efektem jest duża różnorodność opatentowanych innowacji, które
Pozwalają na wykonanie perfekcyjnej pracy każdego dnia.
Oceniamy samych siebie dla Twojego sukcesu.

ramię pomiarowe geodata

To specjalne ramie pomiarowe
prowadzi rękę operatora do
proponowanej pozycji przyklejenia
ciężarka, w której zatrzymuje się
pozwalając na przytwierdzenie
ciężarka za pomocą przycisku.

technika pomiaru VPM

Wszystkie urządzenia posiadają
opatentowaną technikę wirtualnego
pomiaru płaszczyzn korekcyjnych
(VPM). Zapewnia to precyzyjny
pomiar niewyważenia, niewrażliwy
na warunki otoczenia.

wyważarki kół geodyna®
Jedna rodzina – jedna koncepcja

Optymalizacja

Używanie tego trybu umożliwia
kompensację bicia obręczy w
odniesieniu do opony. Procedura
jest wykonywana przed właściwym
wyważaniem, celem zminimalizowania wagi ciężarków.

Podświetlanie obręczy

W momencie wysuwania ramienia
pomiarowego, światło lampy
podświetla wewnętrzne obrzeża
obręczy tak, że użytkownik może
dokładnie określić położenie
ciężarka obserwując je dodatkowo
w lustrze.

Elektromechaniczny zacisk

Koło jest mocowane na wale za pomocą urządzenia zaciskającego,
które posiada specjalny kołnierz stosowany zaraz za stożkiem. Koło jest
mocno zaciskane, co jest warunkiem
niezbędnym dla procesu wyważania.

geodyna® 960, 990-2
Jedna rodzina – jedna koncepcja
Wyważarki kół dla małych warsztatów i stacji serwisowych

geodyna® 960
 Zawiera wiele opatentowanych funkcji, takich jak
wirtualny pomiar płaszczyzn (VPM), uchwyt do
klejonych ciężarków i optymalizacja
 Pomimo kompaktowych rozmiarów jest
standardowo wyposażony w 2D SAPE, co
oznacza, że odległość maszyna/felga oraz
średnica obręczy są wprowadzane
automatycznie, a szerokość obręczy za pomocą
przycisków
 Wszystkie dane są odczytywane z wyraźnego
wyświetlacza LED zintegrowanego z
wyświetlaczem wag
 Koło jest mocowane na zintegrowanej flanszy za
pomocą nakrętki szybkomocującej
 Rozpoczęcie pomiaru po naciśnięciu przycisku
START lub po opuszczeniu osłony koła
 Silnik napędzany poprzez pasek klinowy,
zapewniający stał prędkość podczas pomiaru
 Tryb QuickBAL skraca czas trwania cyklu
 W trybie HSP ciężarki klejone mogą być
ukrywane za szprychami obręczy ALU
 Po zakończeniu pomiaru koło jest spowalniane,
tak aby można bezpiecznie jest ustawić w
odpowiedniej pozycji przed zablokowaniem wału
 Ramię pomiarowe prowadzi operatora do
położenia ciężarka wewnątrz obręczy (ALU2P i
ALU3P).
 Mimo, iż pomiar jest wykonywany przy prędkości
mniejszej niż 100 obrotów na minutę, osłona
koła jest w zestawie.

geodyna® 990-2
Dodatkowe właściwości:
 Wprowadzanie szerokości obręczy poprzez
wciśnięcie przycisku i obracanie koła – kolejna
opatentowana funkcja
 Tryb kół PAX
 Podwójny wyświetlacz cyfrowy do odczytu
niewyważenia obu płaszczyzn osobno
 Automatyczna preselekcja lokalizacji
ciężarków w trybie easyALU
 Przechowywanie do 4 różnych profili
użytkownika
 Koło jest mocowane na stożku za pomocą
adaptera MZV-4
 Dostępna wersja geodyna 990 mot do
wyważania kół motocyklowy
 Dostępny jest opcjonalny adapter do kół
motocyklowych dla modelu geodyna 990-2
 Osłona koła jest wyposażeniem opcjonalnym

geodyna® 4500-2/p, 4900-2/p
Jedna rodzina – jedna koncepcja
Wyważarki kół dla małych warsztatów

geodyna® 4500-2
 Zawiera wiele opatentowanych funkcji,
takich jak wirtualny pomiar płaszczyzn
(VPM), uchwyt do klejonych ciężarków i
optymalizacja
 Automatyczne wprowadzanie wszystkich
danych koła (3D)
 Ramię pomiarowe prowadzi operatora do
położenia ciężarka wewnątrz obręczy
(ALU2P i ALU3P).
 W trybie HSP ciężarki klejone mogą być
ukrywane za szprychami obręczy ALU
 Tryb kół PAX
 Podwójny wyświetlacz cyfrowy do odczytu
niewyważenia obu płaszczyzn osobno
 Blokowanie wału pedałem
 Automatyczna preselekcja lokalizacji
ciężarków w trybie easyALU
 Przechowywanie do 4 różnych profili
użytkownika
 Rozpoczęcie pomiaru po naciśnięciu
przycisku START lub po opuszczeniu
osłony koła
 Silnik napędzany poprzez pasek klinowy,
zapewniający stał prędkość podczas
pomiaru
 Automatyczne zatrzymanie koła po
pomiarze
 Osłona koła w standardzie

geodyna® 4500-2p
Dodatkowe właściwości:
 Opatentowany uchwyt elektromechaniczny

geodyna® 4900-2
Dodatkowe właściwości:
 Automatyczna orientacja koła w pozycji
godziny 12
 Wskazówki dla operatora za pomocą menu na
19’’ panoramicznym monitorze TFT
 Przechowywanie do 9 różnych profili
użytkownika
 Kompatybilny z asanetwork

geodyna® 4900-2p
Dodatkowe właściwości:
 Opatentowany uchwyt elektromechaniczny
 Auto Stop System, zatrzymujący ramię
pomiarowe, gdy zostanie osiągnięta
odpowiednia pozycja

Opatentowany
uchwyt
elektromechaniczny

geodyna® 6300-2 i geodyna® 6300-2p
Jedna rodzina – jedna koncepcja
Wyważarki kół dla warsztatów z średnim i dużym natężeniem pracy

geodyna® 6300-2
 Zawiera wiele opatentowanych
funkcji, takich jak wirtualny pomiar
płaszczyzn (VPM), ramię pomiarowe
geodata, uchwyt do klejonych
ciężarków, optymalizacja i system
podświetlania obręczy
 Prosta obsługa dzięki
automatycznemu wprowadzaniu
danych koła (3D SAPE)
 Auto Stop System, zatrzymujący
ramię pomiarowe
 Automatyczna orientacja koła w
pozycji godziny 12
 Automatyczna preselekcja lokalizacji
ciężarków w trybie easyALU
 W trybie HSP ciężarki klejone mogą
być ukrywane za szprychami obręczy
ALU
 Tryb kół PAX

 Wyraźny wyświetlacz cyfrowy

geodyna® 6300-2p
Dodatkowe właściwości:
 Opatentowany uchwyt
elektromechaniczny

Ramię pomiarowe geodata dla
absolutnie niezawodnego
pozycjonowania ciężarków
klejonych

Wewnętrzna strona obręczy jest
oświetlana, co ułatwia dokładne
pozycjonowanie ciężarków
klejonych

geodyna® 6800-2 i geodyna® 6800-2p
Jedna rodzina – jedna koncepcja
Wyważarka kół dla warsztatów z dużym natężeniem pracy

geodyna® 6800-2
 Zawiera wiele opatentowanych
funkcji, takich jak wirtualny pomiar
płaszczyzn (VPM), ramię pomiarowe
geodata, uchwyt do klejonych
ciężarków, optymalizacja i system
podświetlania obręczy
 Prosta obsługa dzięki
automatycznemu wprowadzaniu
danych koła (3D SAPE)
 Auto Stop System, zatrzymujący
ramię pomiarowe
 Automatyczna orientacja koła w
pozycji godziny 12
 W trybie HSP ciężarki klejone mogą
być ukrywane za szprychami obręczy
ALU
 Tryb kół PAX
 Wygodne wskazówki dla operatora
na ekranie monitora
 6 trybów wyważania, 5 z nich do felg
aluminiowych
 Kompatybilny z asanetwork
 Ergonomiczne przegródki i półki na
ciężarki, stożki oraz uchwyt mocujący
 Osłona koła

geodyna® 6800-2p
Dodatkowe właściwości:
 Opatentowany uchwyt
elektromechaniczny

Wystarczy użyć jednego
przycisku, aby rozdzielić
ciężarki, tak aby móc je ukryć za
szprychami obręczy

Prosta obsługa i szybkie wyniki
są pokazywane na wyraźnym
monitorze TFT

geodyna® 6900-2p i geodyna® optima II
Jedna rodzina – jedna koncepcja
Wyważarka kół dla warsztatów z dużym natężeniem pracy

 Dzięki opatentowanemu
uchwytowi elektromechanicznemu i specjalnemu
skanerowi do automatycznego,
bezdotykowego wprowadzania
wszystkich danych koła, spełnia
wysokie wymagania
profesjonalnych warsztatów.

 Bezdotykowe wprowadzanie
danych za pomocą lasera
 Po zakończeniu pomiaru
procedura podziału wagi
ciężarków możliwa po naciśnięciu
jednego przycisku.
 Wirtualny pomiar płaszczyzn
korekcyjnych (VPM) zapewnia
precyzyjny pomiar niewyważenia
i jest niewrażliwy na warunki
otoczenia.

 Klejenie ciężarków odbywa się w
pozycji godziny 12 poprzez
opatentowany uchwyt geodata z
specjalnym uchwytem do
ciężarków.
Alternatywnie operację można
wykonać w pozycji godziny 5 przy
użyciu wskaźnika laserowego.
 W trybie optymalizacji możliwy
jest pomiar bicia obręczy w
odniesieniu do ciężkiej opony.
 Automatyczne przesuwanie
pozycji ciężarków.
 Wygodne wskazówki dla
operatora na panoramicznym 19’’
monitorze TFT
 Kompatybilny z asanetwork

geodyna® 6900-2p
Założyć, zacisnąć koło, opuścić
osłonę, a wszystkie dane koła
zostaną automatycznie pomierzone
w pojedynczym cyklu pomiarowym.
Operator nie musi dotykać koła –
wyważanie koła może być aż tak
proste.

geodyna® optima II

Model geodyna optima II jest
wyważarką kół z funkcjami
diagnostycznymi, które wykorzystują
innowacyjną i unikalną technologię
gwarantującą absolutnie płynną
jazdę. Ciekawą funkcją jest szybkie i
precyzyjne przydzielanie kół do ich
najlepszej pozycji w pojeździe w
celu wyeliminowania „ściągania”
(funkcja OptiLine).

Więcej szczegółów dotyczących
modelu optima II znajdziesz na
www.skservice.pl.

Wyważarki kół geodyna®
Jedna rodzina – jedna koncepcja
Akcesoria geodyna® - systematyczny up-grade

1.
2.

Wózek na 8 flanszy (flansze
nie dołączone)
ecolift-3, udźwig do 70 kg

Płyta zaciskająca do
felg aluminiowych

Narzędzie do usuwania
ciężarków klejonych

Stożkowy pierścień
centrujący

Adapter do kół
motocyklowych
(w zestawie w urządzeniu
geodyna 990 mot)

Flansza do felg
bez centralnego otworu
mocującego

Osłona koła geodyna
990-2
(w zestawie w urządzeniu
geodyna 990 mot)

Wyważarki kół geodyna®
Jedna rodzina – jedna koncepcja
Funkcje
geodyna

960

990-2

Wirtualny pomiar płaszczyzn
korekcyjnych VPM





Automatyczne wprowadzanie średnicy
+ dystansu – 2D SAPE





Ręczne wprowadzanie szerokości





Automatyczne wprowadzanie średnicy
+ dystansu + szerokości – 3D SAPE
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Automatyczne wprowadzanie
wszystkich danych bezdotykowymi
skanerami
19’’ panoramiczny monitor TFT



Ramie pomiarowe z systemem
pozycjonowania ciężarka







Ramie pomiarowe geodata
ASS Auto Stop System dla ramienia
pomiarowego
HSP – ukrywanie ciężarka za
szprychami obręczy



Tryb PAX
Automatyczne zatrzymanie po
pomiarze























































Automatyczna orientacja koła w
pozycji godziny 12
Blokowanie wału za pomocą pedału

















Możliwość pracy kilku operatorów















Optymalizacja HOS





















6300-2p

6800-2p





System podświetlania z lustrem
Elektro-mechaniczny zacisk

4500-2p

4900-2p

Wbudowany komputer PC









Kompatybilność z asanetwork (opcja)















Osłona koła



Opcja







Wyważarki kół geodyna®
Jedna rodzina – jedna koncepcja
Dane techniczne
geodyna

960

990-2

4500-2/p

4900-2/p

Średnica stożków centrujących

mm

43-116

43-116

43-116

43-116

Średnica wału

mm

40

40

40

40

obr/min

< 100

< 100

200

200

Szerokość obręczy

cale

3 – 20

1 – 20

1 – 20

1 – 20

Średnica obręczy (automat.)

cale

8 – 25

8 – 25

8 – 25

8 – 25

Średnica obręczy (ręczne)

cale

10 – 30

10 – 30

10 – 30

10 – 30

Maks. szerokość koła

mm

500

530

530

530

Maks. średnica koła

mm

900

1117*

950

950

kg

70

70

70

70

mm

1100x1050x1710

930x580x970

1285x1130x1765

1385x1130x1765

Waga

kg

130/135/142/147

70

130/135

142/147

Zasilanie

V

Prędkość obrotowa (pomiaru)

Maks. waga koła
Wymiary (Sz. x Gł. x W.)

200 – 240, 1 faza / 50/60 Hz

* 900 mm z opcjonalną osłoną

geodyna

6300-2/p

6800-2/p

6900-2p

optima II

Średnica stożków centrujących

mm

43-116

43-116

43-116

43-116

Średnica wału

mm

40

40

40

40

obr/min

200

200

200

200

Szerokość obręczy

cale

1 – 20

1 – 20

3 – 20

3 – 20

Średnica obręczy (automat.)

cale

8 – 25

8 – 25

14 – 26

15 – 30

Średnica obręczy (ręczne)

cale

8 – 30

8 – 30

8 – 30

8 – 30

Maks. szerokość koła

mm

530

530

530

508

Maks. średnica koła

mm

950

950

950

950

kg

70

70

70

70

mm

1365x910x1375

1365x910x1700

1320x915x1700

1450x990x1710

Waga

kg

148/153

153/158

160

210

Zasilanie

V

Prędkość obrotowa (pomiaru)

Maks. waga koła
Wymiary (Sz. x Gł. x W.)

200 – 240, 1 faza / 50/60 Hz
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Wszelkie prawa autorskie dotyczące niniejszych materiałów reklamowych należą do firmy S&K Service Sp.j.
Kopiowanie lub wykorzystywanie materiałów może nastąpić po uzyskaniu zgody osób odpowiadających.

