
  

UAB “Tavisa” 
tauras@tavisa.lt 

www.tavisa.lt www.tavisa.eu www.jftech.lt 
Mob. +37068500466  

Įmonės kodas: 30500594 

 

UAB TAVISA komercinis pasiūlymas 
Automatinės ratų montavimo staklės su žemo profilio padangų priedu Tavisa  

ir itališkos balansavimo staklės CEMB 
 
 

 

Nr. Aprašymas Gamintojas ir 
produkto kodas 

Kaina Eur su PVM, Vilniuje 

1 Ratų montavimo staklės skirtos 12-24” ratlankiams su 
pagalbiniu montavimo priedu žemo profilio padangoms 
 
 Automatiškai atlenkiama montavimo gervė; 
 Montavimo galvutės pneumatinis fiksavimas; 
 Ratlankio užgriebimas iš išorės: 10-22” 
 Ratlankio užgriebimas iš vidaus: 12-24” 
 Maks. rato diametras: 1040mm; 
 Rato plotis: 3-15”; 
 Variklio galia: 0,7kW, 380 V, 3ph, dviejų sukimosi greičių; 
 

Standartinė komplektacija: 
 
 Montiruotė; 
 Ratų pripūtimo stotelė; 
 Plastikinės apsaugėlės borto atspaudimo, ratų griebtuvams 

ir montavimo galvutei. 
 Pagalbinis montavimo priedas(technoroleris) 

 
 
 
 

Standartinė komplekto kaina 3.360,00 
Specialus rudens sezono pasiūlymas 

2.800,00!!! 
 

Tavisa 
TC562B 
(Kinija) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CEMB 
ER10 PRO 

(Italija) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Automatinės ratų balansavimo staklės su elektromagnetiniu 
stabdžiu ir virtualiu sonaru skardinių ratlankių pločiui 
nustatyti 
 
Rato duomenų įvedimas: 
Automatinės liniuotės pagalba įvedamas atstumas iki rato ir rato 
diametras. Skardinio rato plotis nustatomas “Virtual Sonar” 
pagalba. 
 
Virtualusis sonaras “Virtual Sonar”: 
„Virtual Sonar“ - tai nauja „CEMB“ programinė įranga, kuri 
aptinka skardinio ratlankio plotį, tai taupo laiką nes nereikia 
naudoti pločio matuoklės. 
 
Automatinio prisitaikymo režimas „AutoAdaptive Mode“:                                         
Naujoviška disbalanso ir vibracijų skaičiavimo sistema 
„AutoAdaptive Mode“ balansavimo ciklo metu automatiškai 
apskaičiuoja kokio svorio ir dydžio svarelį reikia panaudoti, kad 
panaikinti bet kokią vibraciją jaučiamą ant vairo. 
Balansavimo staklių valdymo displėjus: 
Balansavimo staklių valdymo displėjus yra novatoriškas, 
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paprastas ir patvarus. Leidžia lengvai naudoti visas balansavimo 
staklių funkcijas. 
 
Balansavimo programos lietiems ratlankiams, paslėpimo už 
stipinų ir optimizacijos: 
 
ER10 staklės turi visas disbalanso korekcijos programas. 
Programa „ALU-S“ skirta klijuojamiems svareliams, svarelių 
slėpimo už ratlankio stipinų programa „SPLIT“ ir optimizavimo 
programa „OPTIMIZATION“. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=SfBbkfo_y20 
 
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 
 Pakuotės išmatavimai: 96 x 66 x 116 cm 

 

 
 
 

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

 


