
GEODYNA 
9000P

                                                                              DIAGNOSE- 
                                                                     WIELBALANCER 
        



Zeer eenvoudige match programma waarbij 

in een oogopslag het hoogste punt van de 

band op het laagste punt van de velg gepositi-

oneerd kan worden. Machine geeft hierbij 

zelf aan d.m.v. een grafiek of het verbetering 

haalbaar is. 

Zeer intuïtieve en snelle touchscreen met grote cij-

fers, gekleurde indicatoren voor gewichtsindicatie 

en PLATINUM gebruikersinterface. Wieldata wordt 

automatisch verzameld d.m.v. vijf 3D camera’s, 

wiel opspannen, kap sluiten en alle maten worden 

ingelezen. Ook hoeft er geen voorkeuze gemaakt te 

worden omtrent het type wiel (alu of staal)

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

Vervorming en defecten in de band worden 

geïdentificeerd, gemeten en gevisualiseerd 

door non-contact 3D-beeldvormingstechno-

logie.

   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.

Kies voor:

Specialisten

Advies op maat 

Premium kwaliteit

Persoonlijke service

Fabriekshomologaties
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Velgdiameter:  2 - 32 inch       

Max. wieldiameter:  950 mm      

Velgbreedte:  1 - 20 inch       

Wielgewicht:  70 kg      

Eigen gewicht:  155 kg      

Kleurstelling:  RAL 7040      

Asmaat:  Ø 40 mm / 225 mm lang      

Aansluiting:  230 V 1 pH - 50/60 Hz       

Draaisnelheid:  < 200 tpm       

Naukeurigheid:  1 gram       

          

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:   
 
- Wielbalanceermachine Geodyna 9000P  

- Kleefgewichten verwijderaar  

- Gewichtentang   

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

- Telescopische wielkap   

- Opspanhuls incl. kunststof bescherming  

  

Specificaties


