
• Comfortable 

• Precise 

• Rapid 

• Комфорт 

• Точност 

• Бързина 

MT 885 – 

 

Допълнителна скорост, допълнителен комфорт 

Баланс машина 
 



up to a 26” rim diameter and 20” width.

are equipped for all scenarios – for tyres

play. With this balancing machine, you

navigation makes operating it child’s

the wheels. And the interactive menu

pneumatic flange automatically clamps

wheel lift helps with heavy SUV tyres. The

width, run-out and tyre symmetry. The

fully-automated measurements for tyre

comfort. The laser sensor provides

standards – in operation, speed and

The MT 885 from Beissbarth sets new

всички гуми – от 26”  диаметър на 
джантата и 20” широчина.

игра. С тази машина можете да работи с 

за навигация превръщата работата в детска

захваща колелата. Интерактивното меню 

гуми. Пневматичния фланец автоматично

колелото помага при работа с тежки SUV

и симетричност на гумата. Повдигането на

измерване  ширината на гумата, run-out

осигурява напълно автоматизирано 

комфорта. Осигурения лазерен сензор

стандрати – в работата, скоростта и

Модел MT 885 на Beissbarth налага нови 

 

  Баланс машина беше вчера – Beissbarth е днес 

Tyre Changers

Reifenmontiergeräte

Vehicle Testing 
Prüfstrassen 

Brake Testers

Bremsenprüfung

Wheel Alignment 
Fahrwerkvermessung



• Integrated matching programme.

calibration routines.

• Simple maintenance through self-diagnosis and 

wheel guard.

• Maximum safety and maximum comfort as a 
result of the pneumatic wheel lift and automatic 

• Simple operation through automatic tyre 
positioning and interactive menu navigation. 

measurements.

• High precision through run-out and symmetry 

Detailed information 

• Подробна програма за работа. 

калиброващи програми.

• Лесна поддръжка чрез самодиагностициращи и 

• Макс. безопасност и комфорт, резултат от  
пневматичното повдигане на колелото и  
автоматичното обезопасяване. 

гумата и компютърната навигация на менюто.

• Лесно работа с автоматичното позициониране на 

 
• Точност на измерените симетричност и run-out. 

Детайлна информация 

комфортно. 
 – автоматично, бързо и  
машината и диаметъра и 
разстоянието на джантата от 
Електронното рамо измерва 
Точни измервания. 

on your back, but time-

saving as well. 

      the flange. Not just gentle

  quickly and effortlessly to

up to 80 kg to be fastened

     It enables even heavy wheels

matic pneumatic clamping.

lift with integrated auto-
pneumatic wheel 
Simple handling thanks to the  

Comfortable work

rapidly and comfortably.

rim diameter – automatically,

rim from the machine and the

measures the distance of the

The electronic data arm

Precise measurements

and guides interactively using

the menu. 

tyre symmetry and run-out

The display shows graphical

All information at a glance

управление на менюто.
 и осигурява компютърно  
симитричност на гумата, run -out 
Дисплея показва графичната 
Тук се намира цялата информация 

вас, но ви спестява и време. 
   

фланеца. Това не само улеснява 
захванати бързо и без усилие за 
колела над 80 kг да бъдат  
То се използва дори и за тежки 
захващане. 
колелото с автоматично 
пневматичното повдигане на 
Лесната работа се дължи на 
Комфортна работа 

Баланс машина 
 

Networking

Vernetzung

Vehicle Hoists

Hebebühnen

AC Service Units 
Klimaservicegeräte 

Wheel Balancers 
Radwuchtmaschinen 



 

Технически данни Technical data 

Обхват 
Макс. джанта 
Макс. ширина на диаметър 
Макс. диаметър на колело 
Mакс. ширина на колело 

Scope
Max. rim 
Max. diameter width 
Max. wheel diameter 
Max. wheel weight

1” - 20” 
10” - 26” 
1,050 mm 
70 kg 

1” - 20” 
10” - 26” 
1.050 mm 
70 kg 

Време 
Резолюция 
Скорост на балансиране 
Време за измерване 

Performance data
Measuring resolu  tion
Balancing speed 
Measuring time

1/5 g 
190 rpm U min /
3 seconds 

1/5 g 
190 rpm U/min 
3 Sekunden 

Размери 
Max. височина 
(с отворен предп зен капак) 1.980 mm а
Max. Дълбочина 
(със затворен предпазен капак) 976 mm 
Ширина (с повдигнато колело )2.030 mm 

Dimensions
Max. height 
(wheel gua  open) rd
Max. depth 
(wheel guard closed) 
Width (with wheel lift)

1,980 mm 

976 mm 
2,030 mm 

Тегло 
Общо тегло 

Weight
Gross weight 400 kg 400 kg 

Мотор 
Захранване 1 x 230 V, 50/60 Hz 
(друго преп чително захранване) оръ
Клас  IP 22 

Motor
Power supply1 x 230 V, 50/60 Hz 
(other voltages on request) 
Protective class IP 22

B/Dru
012/08
902 88
- 902 
EN

Beissbarth GmbH
Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe 
A Bosch Group Company 
Hanauer Straße 101 
80993 München (Munich, Bavaria) 
Germany

Ihr Händler vor Ort: 
Local distributor: 

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

www.beissbarth.com 
sales@beissbarth.com 


