
Firmas CHICAGO PNEUMATIC 
riteņu skrūvēšanas 

pneimopistole modelis 
CP 7736

- darba griezes moments 69-770 Nm

- maks. griezes moments 900 Nm
- svars 2.6 kg
- gaisa patēriņš 126 l/min
- paredzēts ½’’ muciņām 

Instrumentu turētājs 
ar magnētu

- 2 magnēti
- 15 kg celtspēja
- muciņu, 

pneimoinstrumentu un 
adapteru novietošanai

Firmas HOFMANN (Vācija) SNAPON group 

elektrohidrauliskais divstatņu pacēlājs

modelis: duolift® HL 3500 tall 

• vadības no abām statnēm

• celtspēja – 3500 kg
• pacelšanas  laiks – 30 sek.

• pacelšanas augstums – 1965 mm

• zemākais atbalsta punkts – 95÷140 mm

• pacēlāja augstums – 4221/4267 mm 

• caurbraukšanas platums – 2228/2380 mm

• attālums starp statnēm – 2769 mm

• kopējais pacēlāja platums – 3405 mm

• asimetriskas atbalsta rokas paredzētas automašīnām no  

SMART līdz VW T5 garajai bāzei

• priekšējā trīs posmu atbalsta roka – 505-1065 mm

• aizmugurējā divu posmu atbalsta roka – 957-1527 mm
• automātiskā pacēlāja atbloķēšana

• asimetriskais statņu un roku novietojums nodrošina maksimāli platu 

caurbraukšanas joslu

• minimālais griestu augstums – 4320 mm
• pieslēgums – 400V/50Hz/16A

• elektromotora jauda – 3.0 KW

Akcijas cena: 3500.00 EUR 
ar 21% PVN



Firmas HOFMANN riteņu ģeometrijas iekārta 

modelis GEOLINER 670XD TT LIFT AC400 

• programmnodrošinājums GOLD PRO42 

• XD līdzināšanas tehnoloģija ar 2 ultra-augstas izšķirtspējas 

kamerām 

• PC, HDD, CD / DVD disku, tīkla kartes - Windows 

operētājsistēma un tastatūra 

• Geo Pro42 Gold programmatūra ar OEM atbalstu

• tansportlīdzekļu specifikācija

• 24“ TFT platekrāna monitors

• infrasarkano staru tālvadība

• krāsu printeris A4

• skaļruņi 

• 4 XD mērķi lietošanai uz priekšējiem un aizmugurējiem 

riteņiem - ultra augstas izšķirtspējas kamerām 

• stūres saslēgs

• bremžu pedāļa -4gab speciālie klampi AC400

• pārvietojama statne 

• grozāmplāksnes 2gab. 

• starplikas grozāmplāksnēm 

Noliktavas izpārdošanas cena: 
14900.00 EUR ar 21% PVN



Firmas CHICAGO PNEUMATIC riteņu 
skrūvēšanas pneimopistole modelis 

CP 7736

- darba griezes moments 69-770 Nm

- maks. griezes moments 900 Nm
- svars 2.6 kg
- gaisa patēriņš 126 l/min
- paredzēts ½’’ muciņām 

Firmas HOFMANN riepu montāžas iekārta mod. 

Monty 3300-22 SMART SPEED GP PLUS –
iekārta vidēja noslogojuma servisiem

•aprīkots ar easymont pro and plus komplektu un riepu 
pumpēšanas trieciena resīveru
•automāts 
•pneimatiski atmetama kolonna
•diska diametrs ārējai satveršanai  10”-22”
•diska diametrs iekšējai satveršanai 12 -24”
•diska platums  pie montāžas kuģīša 3”-12”
•riepas max platums 13’’
•riteņu diametrs maks. 1000 mm
•riteņu platums pie atspiedēja 40-392mm
•galda griešanās abos virzienos 
•ātrums   7 / 7-18apgr./min. Smart Speed technology
•piedziņa ar diviem cilindriem
•riepu pumpēšanas pedālis, manometrs pie kolonnas
•kronšteins riepu malu atspiešanai montāžas lāpstiņa
•plastmasas uzlikas žokļiem (4030646) un montāžas kuģītim (4026853) 
,atspiedējam
•pieslēgums 230V/50Hz

Akcijas cena: 
4990.00 EUR ar 

21% PVN



Džipu konuss

Firmas HOFMANN 

riteņu balansēšanas iekārta 
modelis Geodyna 7100

•LED displejs
•apgriezienu skaits < 100
•balansēšanas laiks 6sek.
•riteņa platums 1-20’’
•riteņa diametrs 8-25’’
•riteņa diametrs-manuāli 8-32’’
•maks. diska platums 508mm
•maks. diska diametrs 1050mm
•maks. riteņa svars 70kg
•attālumam līdz diskam mērīšanai un diska 
diametra mērīšana- ar sensoru
•pieslēgums 230V/50Hz

Akcijas cena: 
1900.00 EUR         

ar 21% PVN


