
СТА
РА ЦЕНА: 5500 лв.

ПРОМО  ЦЕНА:

   MONTY 3300-24 smart

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС: 
София 1532, Казичене, ул. Околовръстен път 454
02/ 97 67 302, e-mail: automotive@euromarket.bg
www.euromarket.bg 

Пловдив  032/ 962 310
Стара Загора 042/ 600 699
Бургас  056/ 859 660
Варна  052/ 575 400

Русе  082/ 870 104
Плевен  064/ 600 082
Велико Търново 062/ 690 003
Благоевград 0884 802 485 

СЕЗОННА  ПРОМОЦИЯ
Баланс и гумодемонтажни машини

• 2 скорости на въртене на плочата 
• Самоцентриращи се челюсти 
• Помпане на гумата посредством педал
• Поставка за тежести и инструменти от усилен материал
• Три позиции за фиксиране на отлепващото рамо
• Диапазон на работа - 12”- 24”
• Широчина на гумата - до 330 mm.

5750 лв.

СТА
РА ЦЕНА: 6900 лв.

• Програма за скриване на тежестите зад спиците при алуминиеви джанти
• Автоматична спирачка след измерване и спирачка чрез педал
• Полуавтоматично въвеждане на отстоянието и диаметъра джантата (2D Shape)
• Автоматично безконтактно измерване и въвеждане на широчината на джантата с 
помощта на Smart Sonar 

• Автоматично ориентиране на колелото при поставяне на тежестите
Патентовани от Hofmann технологии за повишаване на точността при измерване 
и оптимизиране количеството поставяни тежести:
• VPM - “Виртуална плоскост на измерване”
• KPS – Измервателен лост с устройство за позициониране при поставяне на тежестите
• HSP – Система за скриване на тежести
• easyAlu – Автоматично преизбиране на позицията на тежестите

Smart Sonar TM

easyWEIGHT TM

QuickBAL TM

Голям touch скрин дисплей.
Висока резолюция за отлич-
но визуализиране на стой-
ностите, чист и интуитивен. 

Автоматично 
безконтактно 
въвеждане на 
широчината.
Спестява 30% 
от времето, 
съпоставено 
с ръчната 
операция.

Лазер показва 
точното място 
за поставяне на 
тежестите.

30% по-кратко време 
за измерване със 
същата точност.
Само 4.5 sec

GEODYNA 7340 L

4890 лв.

ПРОМО  ЦЕНА:

Промоционалната оферта е валидна до 15.05.2018 г. или до изчерпване на количествата. Всички цени са без ДДС.


