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7900,00

Mönkijät, henkilöautot ja 
kevyet kuorma-autot 
Tuotenro. BB6L

329,00

Henkilöautot ja  
hyötyajoneuvo
Tuotenro. BB9L

369,00

Hyötyajoneuvot ja kevyt 
maatalous
Tuotenro. BB12L

398,00

1890,00
3390,00

Beissbarth Easy CCD Excellence
Tuotenro. 1690310074

Bead Bazooka

Beissbarth MT 826 D 
Tuotenro. 1694201055

Beissbarth MS 530 S IT
Tuotenro. 1694201115

Beissbarth Easy CCD+ pyöränsuuntausjärjestelmä  korkean tarkkuuden mittauksiin. Nopea 
vanteenheiton työntökompensaatio. Nostimen edessä olevaa tilaa voidaan käyttää ADAS-
kalibrointiin ja valojen testaukseen. Kalibrointiin ei tarvita ylimääräisiä kameroita, kaapeleita 
tai kiinnittimiä. Langaton tiedonsiirto ja integroitu akku mahdollistavat täyden liikkuvuuden ja 
sallivat Windows-tablettien tai kannettavien tietokoneiden käytön

Luokan paras: +/- 2 minuutin tarkkuus. Kamerat voivat mitata ajoneuvoja ja kevyitä kuorma-
autoja, joiden akseliväli on enintään 6,5 m. 

BEAD BAZOOKA® on tehokkain renkaan ilmaiskulaite maailmassa, uskomattoman kätevä 
liipaisin vapautus tekee palteen nostosta vaivatonta. 

Kevyempi, nopeampi, turvallisempi ja tehokkaampi kuin mikään muu markkinoilla oleva 
ilmaiskulaite, BEAD BAZOOKA® on ehdoton apuväline ammattilaiselle.

BEAD BAZOOKA® on varustettu erityisellä RAR-venttiilillä (Rapid Air Release) jonka avulla 
voidaan vapauttaa ilmaa paljon nopeammin kuin millään muulla laitteella. 

Rakenne mahdollistaa laitteen pienen koon tarjoten siltikin suuren tehon. Mallit eri käyttäjille. 

Tasapainotuskone MT 826 D pienille ja keskisuurille korjaamoille. 
Vanteen halkaisija 6 - 40/10 - 24 "(manuaalinen / automaattinen). 
Automaattinen mittavarsi vanteen halkaisijan ja etäisyyden mittaamiselle.

• Yksitoista tasapainotusohjelmaa automaattisella mittausmenetelmällä 
• Elektroninen tietojen tallennus 
• OEM-hyväksynnät 

Taakse kallistuvalla pneumaattisella puomilla varustettu rengaskone apuvarrella. Suunniteltu 
erityisesti ammattilaisille päivittäisiin rengastöihin. 
Kiinnitysalue 10 - 24 ". Integroitu täyttölaite.

UUSI "S" -konsepti: 
• Vankka rakenne hitsatulla palteenpainajalla          
• Laaja työskentelyalue renkaan ja asennuspään välissä
• Asennuspöytä kaksinopeuksinen (7,5 - 13 rpm) 
• Automaattisesti taakse kippaava asennuspuomi
• Tecnoroller NG, apuvarsi kahdella itsenäisesti ohjattavalla työpäällä

Perusvarusteet:
• Leveystulkki
• Rengaspainopihdit ja  

painon irroituslasta
• Painonkohdistin
• Kartiosarja 42-100mm

Perusvarusteet:
• Mittapäät anturilla ja akustolla 
• + SmartTest-ohjelmisto 

suora vastaanottoa ja ADAS-
kalibrointivaihtoehtoa varten 

• Ajoneuvotietokanta 
• Laitevaunu tietokoneella ja 27 

tuuman näytöllä 
• Tulostin
• 4 x monikäyttöinen pyöränkiinnitin 

13-22" vakio- ja Softline-kynsillä 
• Mekaaniset kevytmetalliset 

kääntölevyt
• Jarrupolkimen ja ohjauspyörän 

lukitsimet 
• Hätäkaapelisarja

Toimituksen sisältö: 
•  asennusrasvan teline
•  rasvasivellin
•  rengasrauta 
•  renkaantäyttölaite

Voimassa xx.xx.2021 saakka.

TYÖKALU- JA LAITETARJOUKSET



DIAGNO FINLAND OY, POHJOLAN LAITEHUOLTO
tel. 020 741 1620, email diagno@diagno.fi 

2-nopeuksinen puoliautomaattinen rengaskone apuvarsisarjalla. 

Puoliautomaattinen kone pneumaattisesti eteen ja taakse käännettävällä asennuspuomilla. 

Asennuspää lukkiutuu napin painalluksella pneumaattisesti. 

Etäisyys vanteeseen pysyy vakiona alumiinivanteiden vaurioitumisen estämiseksi. 

Neljä itse keskittyvää tartuntapäätä. Laajennettavissa lisäsarjalla moottoripyörille.

Erittäin tarkka ja nopea kone vaativaan korjaamokäyttöön.

Pneumaattinen pyöränlukitus ja elektroninen jarru. 

6 sekunnin pyöritysaika, Auto Sence kosketukseton vanteen leveyden mittaus, nopea 
automaattinen mittausohjelman tunnistus mittavarrella. 

Laserosoitin painolle manuaaliseen painon asennukseen 
klo 6:ssa. Led valaisu vanteen sisäosiin. 

Useita lokeroita työkaluille ja painoille. Digitaalinäyttö. 

Uusi verkkopohjainen maailman innovatiivisin Beissbarth 3D-pyöränsuuntauslaitteisto Q-Grip 
pikakiinnittimillä. Ei kosketusta vanteeseen, mittataulun voi asentaa mille tahansa pyörälle. 

Täysin langaton, ei mitään kaapeleita. Ladattavat litiumakut sijaitsevat kamerayksiköissä. 
Jättää auton etutilan ADAS kalibrointiin. 

Stream -to X toiminnolla kaikki tiedot voidaan toistaa millä tahansa TV:llä, tietokoneella tai 
älypuhelimella.

PCI 900 on uusin versio täyttöautomaateista rengasratoihin ja täyttöhäkkeihin. 

Ominaisuudet
• Erittäin käyttäjäystävällinen käyttö
• Suuri mittaustarkkuus ja helposti luettava näyttö 
• Erittäin alhainen melutaso 
• 3 muistipaikkaa ohjelmoitaville ylipaineistusasetuksille  
• Soveltuu myös typen täyttämiseen 
• Suuri ilmavirta, joka nopeuttaa 

täyttöaikoja

Hofmann Megamount 603 Racing 
Tuotenro. 22616-3

Hofmann Megaspin 420-P 
Tuotenro. 10425

Beissbarth Q.Ling Compact 
3D-pyöränsuuntauslaitteisto
Tuotenro. 1690200001

3950,00
3980,00

15 590,00

730,00

AHCON PCI 900 Automaattinen 
täyttölaite 12 bar
Tuotenro. 0-51106001/00

Voimassa xx.xx.2021 saakka.

Perusvarusteet:
• Rengaspainopihdit 
• Kartiosarja 42-100mm

Perusvarusteet:
•  muovisuojasarja
•  asennusrasvan teline
•  rasvasivellin
•  rengasrauta 
•  vedenerotin/öljytin 


