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UAB TAVISA komercinis pasiūlymas 
Itališkos ratų montavimo staklės M&B Engineering ir ratų balansavimo staklės CEMB 

 

 

Nr. Aprašymas Gamintojas ir 
produkto kodas 

Kaina Eur su PVM, Vilniuje 

1 TC528 PG + Tecnolight + HelperArm 
Automatinės ratų montavimo staklės skirtos 10-31” 
ratlankiams, dviejų sukimosi greičių su integruota ratų 
pripūtimo stotele ir su žemo profilio padangų montavimo 
priedu  
 

Techniniai privalumai: 
 

 Automatiškai atlenkiama montavimo gervė; 
 Montavimo galvutės pneumatinis fiksavimas; 
 Žemo profilio ratų atspaudimo priedai; 
 

Techniniai parametrai: 
 

 Ratlankio užgriebimas iš išorės: 12-31“; 
 Ratlankio užgriebimas iš vidaus: 10-28”; 
 Rato plotis: 3-16”; 
 Maksimalus rato diametras: 1160 mm; 
 Borto atspaudimo jėga: 2500 kg; 
 Variklio galia: 
 
 

Standartinė komplektaciją: 
 

 Montiruotė; 
 Ratų pripūtimo stotelė; 
 Žemo profilio padangų 

montavimo priedas 
Tecnolight + Helperarm 
 

0,9kW, dviejų sukimosi 
greičių 7-14 aps/min.  

 

Standartinė komplekto kaina 9.490,00 
Specialus rudens sezono pasiūlymas 

8.415,00!!! 
 

M&B Engineering 
TC528 PG + Tecnolight + Helperarm 

(Italija)      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CEMB 

ER70SE EVO EMS 
(Italija) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Populiariausios CEMB staklės pasaulyje! Automatinis 
sonaras skirtas rato pločiui nustatyti, pneumatinis rato 
prispaudimas, EMS sonaras padangos ir ratlankio 
netolygumui matuoti, vieno svarelio programa 
 
Ergonomiškas dizainas: 
„ErgoFast“ balansavimo staklių asortimentas sukurtas siekiant 
pasiūlyti naudotojui geriausias darbo sąlygas. Visiškas priėjimas 
prie vidinės ratlankio dalies ir novatoriškas liečiamas ekranas yra 
tik keli privalumai, sukurti patogesniam ir greitesniam darbui. 
 
Rato duomenų įvedimas: 
Automatinės liniuotės pagalba įvedamas atstumas iki rato ir rato 
diametras. Rato plotis yra iškarto nuskaitomas CEMB patentuoto 
sonaro dėka „LA Sonar Device“. 
 
Pneumatinis rato prispaudimas: 
Pneumatinis rato prispaudimas garantuoja greitą ir patogų 
darbą. Kiekvienas ratas visada yra prispaudžiamas tokia pat - 
250kg prispaudimo jėga. 
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Lazerio taškelis nurodo tikslią svarelių klijavimo vietą: 
Ratas sustoja elektrinio stabdžio pagalba ties 6-ta valanda ir 
lazerio taškelis rodo kur tiksliai reikia priklijuoti svarelį. Lazerio 
taškas garantuoją idealų ratų subalansavimą vieno pasukimo 
metu, tai taupo laiką ir sumažina žmogiškos klaidos tikimybę.  
 
EMS sonaras skirtas ratų ekscentriškumui matuoti:             
Vibracijos atsiranda ne tik dėl rato disbalanso, bet ir dėl 
padangos netolygaus nusidėvėjimo ar broko, ratlankio 
nusidevėjimo. ER70 EVO staklės vieno greito balansavimo ciklo 
metu aptinka visas vibracijos priežastis. Balansavimo staklių 
priedas - EMS sonaras aptinka rato ekscentriškumą 
(netolygumą) 0,1mm tikslumu ir diagnozuoja tai preciziškai vos 
per kelias sekundes. Jeigu ratas yra netolygus ir negalima 
pašalinti rato disbalanso svarelių dėka, tada programa pasiūlo 
persukti padangą ant ratlankio taip pašalinant rato disbalansą. 
 
Vieno svarelio programa „OPB - One plane balancing“: 
Tikra ratų balansavimo revoliucija, taupanti Jūsų laiką ir pinigus 
maksimaliai efektyvinant darbo našumą. Programa „OPB“ 
pašalina tiek statinį tiek dinaminį disbalansą vienu svareliu. 
Balansavimo staklės automatiškai nustato ar įmanoma pašalinti 
abu disbalansus vienu svareliu ir jeigu galima aktyvuojasi „OPB“ 
programa ir parodo kur reikia kalti ar klijuoti svarelį. 
 
Padangos ir ratlankio netolygumo optimizavimo programa  
„HubMatch“: 
„HubMatch“ programa aptinka aukščiausius ratlankio ir 
padangos taškus ir parodo juos ant ekrano. Programa 
atsižvelgusi į ratlankio ir padangos aukščiausius taškus 
apskaičiuoja kur reikės kalti ar klijuoti svarelį, kad pašalinti 
vibracijas, kurios gali atsirasti dėl ratlankio ir/ar padangos 
netolygumo. Jeigu padangos ar ratlankio netolygumas yra už 
tolerancijos ribų, programa pasiūlo persukti padangą ant 
ratlankio, kad aukščiausias padangos taškas ir aukščiausias 
ratlankio taškas būtų vienas priešais kitą, optimizuojant 
padangos ir ratlankio netolygumą. Ši programa taipogi pasiūlo 
kaip dėti ratą ant automobilio stebulės. 
 
Automatinio prisitaikymo režimas „AutoAdaptive Mode“: 
Naujoviškos tolerancijos skaičiavimo sistema „AutoAdaptive 
Mode“ yra pagrįsta vertinimu likutinės disbalanso ribinės vertės, 
atitinkančios priimtiną suvokiamą vibraciją. Kiekvienam ratui, 
kuris yra subalansuotas, programinė įranga „AutoAdaptive 
Mode“ nustato svorį ir matmenis ir apskaičiuoja tolerancijos 
vertę, kuri panaikina bet kokią vibraciją, jaučiamą ant vairo. 
 
36 mėnesių garantija elektronikoms dalims ir 16 mėnesių 
garantija ratų balansavimo staklėms. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PDUrMa6-pZ0 
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Techniniai parametrai: 
 

 Vienfazis elektros maitinimas: 230 V 50 / 60 Hz; 
 Balansavimo greitis: 100 rpm; 
 Ratlankio plotis: 1.5” ÷ 20”; 
 Ratlankio diametras: 10” ÷ 30”; 
 Didžiausias rato svoris: 75 kg; 
 Balansavimo staklių svoris 120 kg; 

 

 
 Kainos Vilniuje su PVM; 
 Kainos galioja iki 2019.11.01; 
 
Pagarbiai, 
Tauras Sakavičius  
+37068500466 
tauras@tavisa.lt 

 


