
KATALOG WYPOSAŻENIA
SERWISÓW MOTOCYKLOWYCH

Wyważarka B202 przeznaczona jest dla specjalistycznych 
serwisów motocyklowych. Wyposażona jest w ręczny napęd koła 
i posiadadoskonałe dla motocykli funkcje. Wykorzystuje opatentowana 
przez Fasep technologie wykrywania niewyważenia.

Wyważanie statycznei dynamiczne
Manualne wprowadzanie
parametrów koła
Funkcja SPLIT
Autokalibracja
Autodiagnostyka
Statystyka

6450 zł

R1021 jest półautomatyczna montażownicą
przeznaczona do montażu i demontażu
kół motocyklowych o średnicy do 23" i szerokości 9,5".
Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT
Do podanych cen należy doliczyć 23% podatku VAT

Prędkość obrotowa: 6 RPM
Średnica felgi: 5" - 23"
Max średnica koła: 39" (1000 mm)
Max szerokość felgi: 9,5" (240 mm)
Siła zbijaka: 2500 kg
Ciśnienie robocze: 8-10 bar

7310 zł

Fasep Balatron B202
B202.G2

Fasep R1021.MOTO
R1021.MOTO

Anwa-Tech AT-3
PR-AT3

Podnośnik AT-3 zaprojektowany został specjalnie do obsługi motocykli. 
Posiada uchwyt koła przedniego oraz wyjmowana płytę dla ułatwienia
dostępu do tylnego zawieszenia.

Udźwig maksymalny: 400 kg
Wysokość podnoszenia: 650 mm
Wysokość minimalna: 170 mm
Wymiary platformy: 2100x625 mm
Ciśnienie robocze: 6-8 bar

Anwa-Tech MotoGP F/R
PR-AT7a / PR-AT7b

Podnośniki serii MotoGP przeznaczone są do unoszenia kół motocykla 
w celu przeprowadzenia prostych czynności serwisowych.
Podnośnik MotoGP-F przeznaczony 
jest pod przednie zawieszenie.
Podnośnik MotoGP-R przeznaczony 
jest pod tylne zawieszenie.

2900 zł

150 zł
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MC-600 to profesjonalny podnośnik 
motocykla i ATV, zdolny podnieść 600 kg.
Komplet z imadłem koła i rampą najazdową. 

CECHY:
• 600 kg nośności
• Sterowanie hydrauliczno elektryczne
• Automatyczna blokada bezpieczeństwa
• Zdejmowana tylna pokrywa 
 ułatwia zmianę tylnego koła
• Szybko demontowane rampy dojazdowe
• Regulowane imadło koła pozwala 
 zamontować oś o rozstawie do 410mm
• Opcjonalnie podnośnik: idealny do demontowania koła
• Opcjonalny zestaw rozszerzenia szerokość: 
 600mm dodatkowej szerokości na platformie
• Zestaw uzupełniający długość opcjonalnie: 
 400mm dodatkowej długości na platformie 
 na dłuższej osi pojazdu

Ciężarki motocyklowe 
o średnicy otworu 5,5 i 6,2
mm do felg ze szprychami 
o 6,0 i 6,4 mm zgodnie 
z normą DIN 74 371.

Materiał: Cynk (Zn)
Dostępne gramatury: 10, 15, 20 g
Liczba w opakowaniu: 25 szt.

od 91 zł

Nowy cieżarek Hofmann H380 został opracowany specjalnie dla sportów 
motorowych i zapewnia najlepszą wydajność przy najwyższych
wymaganiach. Ciężarek posiada sprężysta plastikowa powłokę chroniącą 
przed korozja.Wyposażony jest w innowacyjna taśmę Speedliner
pozwalająca na łatwa separacje ciężarka i usuniecie go z obręczy 
bez pozostawiania slajdów po kleju. Ciężarek dostępny jest w 9 kolorach.

Materiał: Cynk (Zn)
Waga paska: 60 g (12x5)
Liczba kolorów: 9
Standard: OE
Taśma: Speedliner
Liczba w opakowaniu: 6 szt.

37,80 zł

Ciężarek ołowiany klejony 40 gram, wykonany z segmentów 8 x 5 g. 
Dzięki zastosowaniu specjalnej taśmy SPEEDLINER usunięcie ciężarka 
z felgi jest niezwykle łatwe i nie wymaga użycia narzędzi. 
Ciężarek pokryty jest lakierem PREMIUM, stosowany 
na pierwszy montaż do fabryk i zaprojektowany 
jest dla małych powierzchni.

Wysokość: 4,8 mm,
Szerokość: 10 mm,
Waga: 40 g,
Opakowanie: 50 szt.

98,30 zł

Hofmann H380
H380

Hofmann H706
H706

Wózek narzędziowy wykonany z blachy stalowej lakierowanej 
na czerwono z kompletem 230 narzędzi. Wyposażony w dwa kółka stałe 
i dwa osadzone obrotowo z hamulcem. Posiada 7 szuflad 
łożyskowanych kulkowo, zamykanych 
na klucz. Każda szuflada 
wyłożona mikrogumą. 
Na wyposażeniu rękojeść 
transportowa ułatwiającą
przemieszczanie wózka.

4790 zł

Wózek narzędziowy 230
TENG230

Klucz dynamometryczny Teng Tools z regulowanym
momentem. Wykonane zgodnie z ISO 6789.

Dokładność ±3%
Regulacja momentu: 40-210 Nm

189 zł

Klucz dynamometryczny
BB-7319-0100

Zawór gumowy TR412
TR412

Specjalistyczny przyrząd do bezpiecznego i profesjonalnego montażu 
ciężarków szprychowych HOFMANN 711, 712, 713 i 717.
Narzędzie przekazuje energie niezbędna do bezpiecznego zamknięcia 
cieżarka bez uszkodzenia szprychy w obręczy koła. Ze względów 
bezpieczeństwa, nie zaleca się stosowania innego 
narzędzia niż HOFMANN H385/1.

180 zł

Hofmann H385/1
H385/1

Hofmann H713
H713

Profesjonalny pistolet 
do pompowania kół
SCHRADER Eurodainu.
Kompatybilny 
z powietrzem oraz azotem.

Długość przewodu: 1,5 m
Typ końcówki: Clip-On
Zakres pomiarowy: 0,7-11 bar

260 zł

Pistolet do pompowania
S-R1822-Z

Automatyczne 
zabezpieczenie urządzenia 

aktywującego, dostępne
jedynie przez system Peak!

Gumowy zawór wciagany 
do kół motocyklowych.
Srednica osadzenia 11,3 mm
Długosc zaworu 22 mm

0,60 zł

5000 zł

Do
 po

da
ny

ch
 ce

n n
ale

ży
 do

lic
zy

ć 2
3%

 po
da

tku
 VA

T. 

Do
 po

da
ny

ch
 ce

n n
ale

ży
 do

lic
zy

ć 2
3%

 po
da

tku
 VA

T. 

MC-600
PK-MC600


