
XACT 70 S/P
                                                                BALANCEREN  



Opspanning door middel van snelspan-

moer. (S uitvoering)

Overzichtelijke display geeft niet alleen de onba-

lanswaarden weer, maar laat ook zien welke balan-

ceermodus er gekozen is.

Pneumatische opspanning (P uitvoering)

Automatische gewichtspositie door laser 

SPOTTER. Geeft de juiste axiale positie aan 

voor het aanbrengen van kleefgewichten in 

de velg. Dankzij de elektrische rem, die de 

exacte hoekpositie detecteert, vermijdt het 

lasersysteem elke mogelijkheid van fouten 

tijdens het positioneren van kleefgewichten 

binnen de velg

   MASTER
     Als aanvulling op de bekende A-merken levert 

Stokvis Equipment balanceer apparatuur onder 
de naam MasterWeight: het eigen huismerk wat 
borg staat voor de juiste specificatie, kwaliteit en 
prijs. MasterWeight machines zijn afkomstig van 
bekende Europese fabrikanten met een jarenlange 
track record qua betrouwbaarheid, maar worden in 
Stokvis Equipment specificatie en de kenmerkende 
donkergrijze kleurstelling op de markt gebracht. 
Ook in beschikbaarheid van onderdelen en tech-
nische kennis is voorzien, de monteurs van Stokvis 
Service zijn in staat om onderhoud en/of reparatie 
aan MasterWeight machines snel en vakkundig uit 
te voeren

Automatische ingave door inleesarm om de 

afstand en diameter van velgen tot 28 “ in te 

meten. Velgbreedte gaat middels een sonar. 

Handmatig ingeven van wieldata is dus niet 

nodig

Ergonomische behuizing geeft maximale 

toegang tot de binnenzijde van het wiel, het 

schoonmaken en aanbrengen van kleefge-

wichten gaat daardoor moeiteloos. Voorzien 

van LED verlichting aan binnenzijde wiel.

Kies voor:

Specialisten

Advies op maat 

Premium kwaliteit

Persoonlijke service

Fabriekshomologaties
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Zero Weight wiellift is optioneel verkrijgbaar

Opspanset “S” uitvoering

Opspanset “P”uitvoering

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Velgbreedte:  1.5 - 20 inch   

Max. wieldiameter:  10 - 30 inch   

Max. wielgewicht:  75 kg    

Draaisnelheid:  100 rpm     

Eigen gewicht:  120 kg       

Draaisnelheid:  100 rpm       

Meetsnelheid:  4,7 sec. ( bij wiel van 15kg ) 

Aansluiting:  230 V 1 pH - 50/60 Hz -0,15 kW       

Perslucht aansluiting:  7 - 10 bar (alleen voor “P” versie)  

OPTIES:      
 

- Dichte wielen opspanning 

- 3 Ster opspanning MB Sprinter / VW Crafter 

-  “Zeroweight” Wiellift 

      

 

STANDAARD LEVERING:   
 
- 3 Centreer konen ( 45 - 110 mm naafgat )  

- Gewichtentang   

- 60 Gram ijkgewicht  

- Kunststof opspankap incl. rubber bescherming 

    

    

  

Specificaties


