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Rimscanner en Smart sonar 

Een scanner meet automatisch de velgdata 

zoals diameter en offset evenals het aantal en 

de positie van de spaken. Daarna kiest de soft-

ware de juiste balanceermodus (alu of staal), 

gewichtstypes en gewichtsposities. Kortom, 

wiel opspannen en de kap sluiten, de machine 

doet de rest!

Power Clamp®

Voor snel en precies opspannen.

Elektromechanische kleminrichting 

zet elk wiel met exact het zelfde koppel vast.

Dit voorkomt omslagfouten. 

De extra lange opspanas met een lengte van 

225 mm, maakt het gebruik van typespanflen-

zen en andere accessoires voor bijna elk type 

velg mogelijk.

De totale hoogteslag van het wiel wordt ge-

meten tijdens de onbelansmeting, dus zonder 

concessies te doen aan productiviteit. Bij een 

te grote afwijking van deze hoogteslag, wordt 

ook de velg gemeten en geeft de software 

een verbeteringspercentage aan. Middels een 

erg makkelijk programma wordt in 2 stappen 

de beste positie van de band t.o.v. de velg 

aangegeven.(alleen op de geodyna 8200-2p 

en 8250-2p).

Wiellift

Het wiel wordt automatisch getild tot de laatst 

ingegeven hoogte, tijdens het opspannen van het 

wiel zakt de lift automatisch in rust positie. Na het 

aanbrengen van de wielgewichten, tijdens het ont-

spannen van de powerclamp, komt de wiellift terug 

op de juiste hoogte. Het verbetert de ergonomie en 

productiviteit. Voor het liften van wielen tot 70 kg ( 

alleen op de 7850P en de 8250P )

   HOFMANN

        

Hofmann  (onderdeel van de Snap-on Groep)  is al 
sinds 1931 wereldwijd een betrouwbare partner van 
de auto- en bandenindustrie. Het merk staat voor 
kwaliteit en inovatie op het gebied van wielservice 
apparatuur. Veel van de machines zijn goedgekeurd 
en worden aanbevolen door autofabrikanten.

Pinpoint-laser geeft de precieze plaatsing 

van het kleefgewicht aan, na het reinigen van 

de velg kan het gewicht gelijk aangebracht 

worden op de 5 uurs positie.
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Premium kwaliteit
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Fabriekshomologaties
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OPTIES:     
OPTIES:     

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Velgdiameter:  8 - 32 inch   

Max. wieldiameter:  1050 mm   

Velgbreedte:  1 - 20 inch      

Wielgewicht:  70 kg     

Eigen gewicht:  165 kg ( 230 kg 7750P versie )      

Kleurstelling:  RAL 5015      

Asmaat:  Ø 40 mm / 225 mm lang      

Aansluiting:  230 V 1 pH - 50/60 Hz       

Draaisnelheid:  < 200 tpm       

Nauwkeurigheid:  1 gram 

 

Uitvoering   7800-2P 7850-2P  8200-2P  8250-2P    

Sonar   •  •  •  • 

Laser   • •   • • 

Power Clamp  • •  •  • 

Automatic Wheel LIft    •  •    

OPTIES:     
- Diverse opspankonussen  

- Opspanset dubbellucht  

- Set precisie konussen   

- Type spanplaten t.b.v. aandrukken op de boutgaten 

    

HOMOLOGATIES:  
- Audi - Skoda - Seat 

- Mercedes - Porsche - Opel 

- Volkswagen   

STANDAARD LEVERING:   
 
- Kleefgewichten verwijderaar  

- Gewichtentang   

- Set van 3 centreer konussen ( 42 - 116 mm)  

- Telescopische wielkap   

- Opspanhuls incl. kunststof bescherming  

  

OPTIES:

Specificaties


