
geodyna®  7850p
Den bästa maskinen

för verkstäder med

stora volymer. Med  

inbyggd hjullyft som

är integrerad med  

systemet, snabbt enkelt 

och ergonomiskt!

B A L A N S M A S K I N

M E D  T O U C H S K Ä R M



VIKTFACK

Ergonomiskt viktfack med 18 platser för olika vikter, vikttång och 
diverse övriga verktyg.

HJULLYFT BW 4030

Den ultimata hjullyften för snabb och enkel hantering av hjul upp till 70 kg. Hjulet höjs
automatiskt till den sista centreringshöjden och platformen återgår även själv till golvläge 
vilket reducerar den totala cykeltiden golv-till-golv.

TOUCHSKÄRM

Användarvänligt program som styrs via modernt touchgränssnitt

FÄLGSCANNER 

Fälgscannern läser automatiskt in fälgens avstånd till maskinen samt diametern, sedan
väljer maskinen typ av fälg (plåt/alu), placering av vikterna och program. Detta minimerar 
risken för inmatningsfel och sparar upp till 30% av tiden jämfört med manuell inställning.

easyWEIGHT

En laserpekare ger möjlighet att enkelt hitta rätt plats vid montering av vikter
på hjulet. Viktplacering med laserpekare sker i botten av fälgen för att ge bästa
tillgänglighet. Alternativt kan vikterna monteras med hjälp av fästet på geodata-
mätarmen - en specialitet från Hofmann

geodyna ®  7850p balansmaskin med touchskärm



KORT BALANSERINGSTID

Den extremt korta cykeltiden (start-till-stopp) på 4,5 sekunder,
den automatiska inläsningen av fälgbredd via SmartSonar
tillsammans med den automatiska laserfälgscannern
gör den här balanseringsmaskinen till det idealiska valet för
däckverkstäder med höga volymer.

ELEKTRISKT AUTOMATNAV

Automatnavet gör att det går snabbt att spänna fast och 
lossa hjulen från axeln. Elektriskt drivet = ingen tryckluft
krävs och inga luftläckage på sikt.

EXTRA LÅNG AXEL

Axeln med hela 225 mm längd ger möjlighet att använda 
tillbehör/fingernav (beställs separat) med alla slags fälgar.

ERGONOMISKT HJULSKYDD 

Det patenterade hjulskyddet med teleskopisk rörelse 
är snabbt och smidigt att använda samt sparar utrymme
tack vare att det inte kräver plats bakåt vid uppfällning.
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Egenskaper  & tekniska data

TEKNISKA DATA

Automatisk datainmatning 

via scanner och Smart Sonar

Mätvarvtal:

< 200 varv/min

Start/Stop cykeltid

(15” hjul):

4.5 sek

Balanseringsnogrannhet:

1 g / 0.7°

Fälgdiameter

(automatiskt/manuellt):

14–26” / 8–32”

Max. fälgbredd

(manuellt / Smart Sonar):

1–20” / 3–15”

Max. hjuldiameter:

1067 mm (42”)

Max. hjulvikt:

70 kg

Dimensioner (B x D x H):

1940 x 1020 x 1570 mm

276 kg

Elanslutning:

230 Volt, 1-fas, 50/60 Hz
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 VPM  balanseringsmetod 
för kompromisslös 
noggranhet och exakthet

 Automatnav med vrid-
momentreglering

 Automatiskt val av vikt- 
program via easyAlu 

 Belysning av fälgens insida
förenklar och snabbar upp 
positionering av vikter och 
monteringen.

 Ny funktion för Stopp-vid- 
viktläge där användaren 
bara behöver peka på vikt- 
angivelsen på skärmen för 
att hjulet ska rotera till
rätt viktposition helt
automatiskt och stanna där.

Nytt ergonomiskt viktfack 

 7800/7850p har QuickBal
som ger kortaste mättid

 Utrustad med en 225 mm 
lång axel som gör att man
kan använda fingernav och 
andra typer av tillbehör
med alla slags fälgar.

 Kompatibel med
ASA-nätverk           

 
Finns även som
geodyna 7800p 
utan hjullyft.
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