
Dwukolumnowiec
Podnośnik dwukolumnowy elektrohydrauliczny z połączeniem dolnym STD-6140

solidne urządzenie 4-tonowe w cenie podnośnika 3-tonowego

obsłużysz wiele rodzajów pojazdów (tuleje dystansowe 50, 75, 150 mm)

wysokie bezpieczeństwo oraz cicha praca (zapadki elektromagnetyczne, 

osłony zabezpieczające, pompa ręczna awaryjnego opuszczania)

fachowa obsługa techniczna urządzenia gwarantowana przez Serwis WSOP

WSOP na zimę

4000 kg udźwig

2826 mm wys. kolumn

1950 mm max. wysokość podnoszenia

ramiona dwu- i trzystopniowe

+VAT, cena w PLN z transportem i montażem

www.wsop.pl



baza danych ponad 20 tysięcy pojazdów, 
certy�kat TDT dopuszczający urządzenie 
na SKP, w pełni bezprzewodowa 
komunikacja między głowicami oraz 
radiowa komunikacja między głowicami, 
a jednostką sterującą, specjalny tryb 
programu do pomiaru pojazdów 
ospojlerowanych lub nisko zawieszonych,

wyważarka z wyświetlaczem LED do kół 
samochodów osobowych, dostawczych 
i motocykli, funkcja wyważania dynamicznego 
(koła samochodowe) oraz statycznego (koła 
motocyklowe), automatyczne i ręczne 
wprowadzanie danych koła/felgi, czas pomiaru 
7 s, prędkość obrotowa 150 rpm, max. ciężar 
koła 75 kg, dokładność wyważenia +/- 1 g, 
silnik elektryczny 0,18 kW, zasilanie 230 V

10-26 cali średnica felgi

1,5-20 cali szerokość felgi

1000 mm max. średnica koła

wysoka bezawaryjność

odporność na rozkalibrowanie

przenośny terminal ułatwia pracę

szybkie, intuicyjne oprogramowanie

Geometria
Interaktywne urządzenie do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdów AUTOBOSS A-860

Wyważarka
Komputerowa wyważarka do kół STD-402

+VAT, cena w PLN z transportem i uruchomieniem

+VAT, cena w PLN z transportem i montażem

5 425,-

ZESTAW:
obrotnice + płyty rozprężne 
w cenie 2000 zł netto



max. średnica koła 1000 mm, max. 
szerokość koła 350 mm, siła nacisku zbijaka 
2,5 t, zasilanie sprężonym powietrzem 10 
bar, silnik elektryczny 1,1 kW, zasilanie 380V, 
w zestawie nakładki zabezpieczające do 
felg aluminiowych

urządzenie wyposażone w tzw. „trzecią rękę” 
– umożliwia obsługę opon niskopro�lowych, 
 w zestawie nakładki zabezpieczające do felg 
aluminiowych, dwie prędkości obrotu talerza, 
max. średnica koła 1000 mm, max. szerokość 
koła 350 mm, siła nacisku zbijaka 2,5 t, 
zasilanie sprężonym powietrzem 10 bar, silnik 
elektryczny 1,1 kW, zasilanie 380V

10-24 cali średnica felgi

dwie prędkości obrotu talerza

pneumatycznie odchylana kolumna

10-24 cali średnica felgi

obsługa kół typu run �at

pneumatycznie odchylana kolumna

Montażownica
Montażownica do kół STD-202

Montażownica z trzecią ręką
Montażownica do kół STD-202 z trzecią ręką STD-HP1

+VAT, cena w PLN z transportem i montażem

+VAT, cena w PLN z transportem i montażem

6 200,-

9 269,-



multimetr, komplet kabli i przejściówek
do starszych modeli pojazdów azjatyckich 
w cenie urządzenia, gumowa, wytrzymała 
obudowa, solidna walizka, wyświetlacz
o wysokim kontraście, polecany
szczególnie do marek azjatyckich

system ISI umożliwiający łatwą i szybką 
diagnozę sterowników, roczna aktualizacja 
w cenie urządzenia (3 obszerne 
aktualizacje w roku), komunikacja przy 
użyciu bluetooth, oprogramowanie
w całości po polsku, oprogramowanie 
pozwala jeszcze przed przystąpieniem
do diagnozy pojazdu na sprawdzenie 
możliwości obsługi konkretnych marek 
pojazdów i sterowników

oscyloskop czterokanałowy

obsługiwane azjatyckie marki

dwuletnia aktualizacja w cenie

ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice, 
tel. (032) 332-49-30,
fax (032) 332-48-48,
www.wsop.pl

Diagnoskop
Samodzielny tester diagnostyczny z oscyloskopem Hanatech Ultrascan Plus

Tester diagnostyczny
Wielomarkowy tester diagnostyczny AUTOCOM CDP

12 500,-

obsługuje ciężarówki (opcja)

współpracuje z palmtopem lub PC

proste, intuicyjne oprogramowanie

+VAT, cena w PLN z transportem, bez uruchomienia

Zastrzeżenia prawne:
Podane ceny są cenami netto,
oferta ważna do wyczerpania
zapasów

9 000,-

+VAT, cena w PLN z transportem, bez uruchomienia


