
Technical Data MT 855 ADT

Scope

Rim width 1 – 20“

Max. wheel width 500 mm

Rim diameter 10 – 30“

Max. wheel diameter 1,150 mm

Max. wheel weight 65 kg

Motor

Power supply (other  

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

Balancing speed 167 rpm (50Hz);  

 200 rpm (60Hz)

Dimensions

Max. height  

(wheel safety hood open) 1,800 mm

Max. depth  

(wheel safety hood closed) 1,250 mm

Width 1,300 mm

Weight/Paint

Gross weight 172 kg

Paint finish blue RAL 5015,  

 grey RAL 7011

We reserve the right to modify technical specifications  
and equipment. Images may contain optional extras.

Технически данни MT 855 ADT

Обхват на приложение

Ширина на джантата 1 – 20“

Макс. ширина на колелото 500 mm

Диаметър на джантата 10 – 30“

Макс. диаметър на колелото 1.150 mm

Макс. тегло на колелото 65 kg

Двигател

Ел. захранване  

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

Скорост на балансиране 167 об/min (50Hz);  

 200 об/min (60Hz)

Размери

Макс. височина  

(при отворен капак) 1.800 mm

Макс. ширина  

(при затворен капак) 1.250 mm

Дължина 1.300 mm

Тегло/Цвят

Тегло 172 kg

Цвят син RAL 5015,  

 сив RAL 7011

Запазено право за промени в техниката и оборудването. 
Илюстрациите могат да съдържат допълнителни екстри.

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

Вашият партньор в България:

Local distributor:

Роберт Бош ЕООД

1407 София

Бул. Черни връх 51-Б,

FPI Бизнес център

Тел. 02/960 10 58



�Новият�достъпен�модел�с�TFT

•  9 програми за балансиране (5 

алуминиеви) за автомобилни и 

мотоциклетни колела 

•  Втора скорост на въртене за бърз 

баланс 

•  Меню с навигация на 17“-TFT-монитор 

MT�855�ADT�–

�the�new�entry�class�with�TFT

•  9 wheel balancing programmes  
(5 aluminium) for cars and motorcycles

•  2nd balancing speed  

for fast operation

•  Menu navigation on 17‘‘ TFT monitor

Wheel Balancers

Балансмашини

НОВО



Скорост�и��комфорт�за�по-голяма�печалба
�������Speed�and�convenience�for�more�profitability������

Балансмашината MT 855 ADT на Beiss-

barth поставя нов технологичен мащаб 

в класа, предназначен за малки сервизи. 

Лесното обслужване чрез отделна 

клавиатура и визуализацията на 17“-TFT-

монитор осигуряват безпогрешни работни 

процеси. Девет програми за балансиране 

(5 алуминиеви), електронното измерване 

на данните, изборът на скорост за 

балансиране и автоматичната измервателна 

процедура гарантират комфортна  и 

високопроизводителна работа на сервиза 

за гуми. 

The Beissbarth MT 855 ADT wheel balancing 

machine is the new technological benchmark 

in the beginner class. Easy operation with a 

separate keyboard and the display on a 17“ 

TFT monitor ensure smooth processes. Nine 

balancing programmes (five aluminium), wheel 

data acquisition, adjustable balancing speed and 

automatic measurement with wheel braking 

guarantee a highly effective input into tyre ser-

vicing. Experience the new world of comfortable 

and time efficient wheel balancing.
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Скорост�и��комфорт�за�по-голяма�печалба
�������Speed�and�convenience�for�more�profitability������

Детайлна информация 

•  Софтуер, базиран на Windows с лесно разбираема 

графика 

•  7 програми за балансиране на автомобилни 

колела (5 алуминиеви програми) и 2 програми за 

мотоциклетни колела 

•  Електронно рамо за разстоянието и диаметъра 

на джантата

•  Скоростта на баланс се превключва на бързо 

балансиране 

•  Автоматично измерване с прегледна индикация 

•  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 

•  Интегрирана мач-програма 

•  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 

на старт с бутон

Detailed information 

•  Windows-based machine software  

with easy-to-understand graphics

•  7 wheel balancing programmes for car rims  

(5 aluminium programmes) and two  

programmes for motorcycle rims

•  Electronic scanner arm for rim distance  

and diameter 

•  Balancing speed changeable to fast operation

•  Automatic measurement with convenience  

of monitor display 

•  Easy fitting of all hidden adhesive balancing weights by 

electronic Easyfit data arm and  

visual/audio operator control 

•  Splitting program for placing weights  

precisely behind spokes

•  Integrated match program 

•  Pedal brake for fastening the shaft while  

clamping the wheels or correcting imbalance

•  Wheel cover with electric locking for automatic start – 

changeable to button start

Convenience  

of monitor display.

Ensures safe operating processes: 

Program mode, operator instructions 

and measurement displays at a 

glance on the 17“ TFT monitor.

Удобна индикация на 

монитора.

Осигурява бързи работни 

процеси: вид на програмата, 

указания за опериране и 

индикация на измерените 

стойности с един поглед към 

17“ TFT монитор

Бързина и точност.

Електронното рамо Easyfit с 

оптично/акустично водене 

на оператора за скрито 

поставяне на лепените 

тежести.

Speed and precision.

The electronic Easyfit data arm 

with visual/audio operator control 

for hidden fitting of adhesive 

wheel balancing weights. 
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