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Оборудване MT 825 DT
TFT Монитор 

Електронно рамо  

за разстоянието  

и диаметъра 

Технически данни MT 825 DT
Обхват на приложение

Ширина на джантата 1 – 13“

Макс. ширина на колелото 500 mm

Диаметър на джантата  12 – 22“

Макс. диаметър на колелото 820 mm

Макс. тегло на колелото  60 kg

Двигател

Ел. захранване (други  

напрежения по заявка) 1~ 230V, 50 – 60Hz

Скорост на балансиране 210 U/min (50Hz);  

 250 U/min (60Hz)

Размери

Макс. височина  

(при отворен капак) 1.450 mm

Макс. ширина  

(при затворен капак)  1.085 mm

Дължина 855 mm

Тегло/Цвят

Тегло 97 kg

Цвят син RAL 5015,  

 сив RAL 7011

Запазено право за промени в техниката и оборудването. 

Илюстрациите могат да съдържат допълнителни екстри.

Equipment MT 825 DT
Aluminium mechanical  

measuring gauge 

Electronic sensing arm for  

rim distance and diameter 

Technical Data MT 825 DT
Scope

Rim width 1 – 13“

Max. wheel width 500 mm

Rim diameter 12 – 22“

Max. wheel diameter 820 mm

Max. wheel weight 60 kg

Motor

Power supply (other  

voltages available on request)  1~ 230V, 50 – 60Hz

Balancing speed 210 rpm (50Hz);  

 250 rpm (60Hz)

Dimensions

Max. height  

(wheel safety hood open) 1,450 mm

Max. depth  

(wheel safety hood closed) 1,085 mm

Width 855 mm

Weight/Paint

Gross weight 97 kg

Paint finish blue RAL 5015,  

 grey RAL 7011

Technical data and specific equipment are subject to change without 

prior notice. Images may contain optional extras.

Вашият партньор в България:

Local distributor:

Байсбарт ГмбХ 
Предприятие от Група Бош 
A Bosch Group Company 
Ханауер Щрасе 101 
80993 Мюнхен (Бавария) 
Германия 

Tel. +49-89-149 01-0 
Fax +49-89-149 01-285/-240 

www.beissbarth.com 
sales@beissbarth.com 

Роберт Бош ЕООД
1407 София
Бул. Черни връх 51-Б,
FPI Бизнес център
Тел. 02/960 10 58



Нова дефиниция: Цена & Възможности
new definition: price & performance

•  Единайсет автоматични 
програми за балансиране 

•  Електронно отчитане на 
данните за колелото

•  OEM хомологации

•  Eleven balancing programs with 

 automatic measuring procedure 

•  Electronic data recording

•  OEM Approvals

MT 825 DT –

Балансмашини

Wheel Balancers

НОВО



Стендове за геометрия Спирачни стендове и линии Балансмашини Гумомонтажни машини

Wheel Alignment  Brake Testers and Lines Wheel Balancers Tyre Changers

Идеален старт с топ технология   
Starter package with top technology

Детайлна информация 
• 

 
11 програми за балансиране на автомобилни  и 

мотоциклетни колела

• 
 
Лесно обслужване с новия тач-пад 

• 
 
Електронно рамо за разстоянието и 

диаметъра на джантата

• 
 
Автоматично измерване с индикация на TFT 

монитор

• 
 
Лесно закрепване на всички лепени тежести 

с електронното рамо Easyfit  и оптично/

акустично водене на оператора 

• 
 
Програма за разделяне на тежестите за 

точното им поставяне зад спиците 

• 
 
Спирачен педал за фиксиране на вала при 

затягане на колелото или при баланс 

• 
 
Предпазен капак с електрическа блокировка 

за автоматичен старт, който може да се 

превключи с бутон 

Detailed information 
• 

 
11 balancing programs for passenger car, light trucks 

and motorcycle wheels

• 
 
Easiest handling over the new Touch-Pad

• 
 
Electronic sensing arm for rim distance and diameter

• 
 
Automatic measuring procedure with  

visualization over TFT monitor

•  Visual and sound guidance to help the operator to at-

tach all concealed adhesive weights with the electronic 

Easyfit data arm

• 
 
Split program for exact positioning of weights behind 

the spokes

•  Pedal-operated brake to lock machine shaft when 

clamping wheel into position and  attaching balance 

weights

• 
 
Wheel protection covering with electric  

locking for automatic start, can be reset to pushbut-

ton start.

Touch-Pad



Стендове за геометрия Спирачни стендове и линии Балансмашини Гумомонтажни машини

Wheel Alignment  Brake Testers and Lines Wheel Balancers Tyre Changers

Идеален старт с топ технология   
Starter package with top technology

Става толкова просто: 

Електронното рамо 

easyfit за скрито 

поставяне на лепените  

тежести.

Makes it so easy:  

the electronic easyfit data 

recording arm for attaching 

concealed adhesive 

weights.

Перфектна за баланс на 

мотоциклетни колела:  

Компактната 825 DT с 

мотоциклетен фланец.

Perfect for motorcycle wheel-

balancing work:  

the compact MT 825 DT with 

motorcycle flange.

Стандартен 

осовоцентриращ фланец за 

леки автомобили.

Standard passenger-car wheel 

centring flange.

Универсален фланец, 

стъпково регулируем, с 

центриращи пръстени.

Passenger-car wheel flange for 

rims without center hole, con-

tinuously adjustable, including 

centring rings.

Универсален мотоциклетен 

фланец.

Motorcycle wheel flange, for all 

wheels.
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Балансмашини

Wheel Balancers

Аксесоари Accessories

Дистанционен пръстен за 

колела с дълбок борт и за 

OffRoad.

Spacing ring for wheels with 

a large dish depth and off-road 

wheels.
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В доставката Included delivery

Центриращи средства за 

всички типове автомобили.

Centering divices for all 

 Passenger car types.

Центриращ конус O 122-174 

mm за Off-Road и бусове.

Centering Cone Ø 122-174 mm  

for Off-Road and Light Trucks.
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