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622C-030   30 g leht (12x2,5 g)622C-030   30 g leht (12x2,5 g)

Plastikkattega HALLPlastikkattega HALL, , eriti õhukeeriti õhuke - paksus 2,2 mm -  kleebitav tasakaal.  - paksus 2,2 mm -  kleebitav tasakaal. 
Saint-Gobain V3030R teip tagab kindla nakkuvuse ja on lihtsalt, ilma jääki-Saint-Gobain V3030R teip tagab kindla nakkuvuse ja on lihtsalt, ilma jääki-
deta eemaldatav.deta eemaldatav.

19 mm19 mm

140 mm
140 mm

TRAX “SLIMLINE”   -  2,2 mm  -  FE  -  SAINT-GOBAIN V3030 R

Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, soojas, kuivas, hästi ventilee-
ritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus 
saavutatakse puhastatud pindade korral. Madalatel temperatuuridel 
võib pinnale tekkida kondenseerumisest tingitud niiskus, mis halvendab 
kontakti.



Tellimisnr. kaal mõõt m.ühik pakkumishind
3090882FN-100 60 g (12x5) 150 x 19 mm 100 tk / 6 kg 14,80 € + km 
3090883FN-100 60 g (4x5 +4x10) 150 x 19 mm 100 tk / 6 kg 14,80 € + km
3090882RFN-5 5000 g (1000x5) RULL 1 tk / 5 kg 19,90 € + km

Tellimisnr. kaal mõõt m.ühik pakkumishind
TSINGITUD

999027000 60 g (12x5) 140 x 19 mm 100 tk / 6 kg 12,90 € + km 
HALL

999027060 60 g (12x5) 140 x 19 mm 50 tk / 3 kg 7,80 € + km
999027040 6000 g (1200x5) RULL 1 tk / 6 kg 16,25 € + km
MUST 

999027220-B 60 g (12x5) 140 x 19 mm 100 tk / 6 kg 16,50 € + km

Tellimisnr. kaal mõõt m.ühik pakkumishind
HALL

614C-060 60 g (12x5) 140 x 20 mm 50 tk / 3 kg 13,70 € + km 
615C-060 60 g (4x5 + 4x10) 140 x 20 mm 50 tk / 3 kg 13,70 € + km
616C-500-SP01 5000 g (1000x5) RULL 1 tk / 5 kg 24,50 € + km
MUST

614B-060 60 g (12x5) 140 x 20 mm 50 tk / 3 kg 14,90 € + km
615B-060 60 g (4x5 +4x10) 140 x 20 mm 50 tk / 3 kg 14,90 € + km
614B-500-SP01 5000 g (1000x5) RULL 1 tk / 5 kg 26,70 € + km

Tsingitud (3µ) teras (FE), -10°C, paksus 4,0 mm
Saint-Gobain Norbond V3030 teip - kiire ja kindel nakkuvus, pehme PE-vahul 
baseeruv teip nakkub ka pinnaga, mis ei ole ideaalselt sile, paigaldustemperatuur 
minimaalselt -10°C, soovitatav +15°C kuni +35°C, teibi lai kattekile on ka kindaga lihtsalt 
ja kiirelt eemaldatav. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, soojas, kuivas, hästi 
ventileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus saavu-
tatakse puhastatud pindade korral. Madalatel temperatuuridel võib pinnale tekkida 
kondenseerumisest tingitud niiskus, mis halvendab kontakti.

 “Made in China” terastasakaal (FE), paksus 3,8 mm
Lai, sinise kattekilega teip. Piisava nakkuvuse saavutamiseks on vajalik minimaal-
ne paigaldustemperatuur +15°C. Enne paigaldust tuleb pinnad korralikult puhasta-
da ja eemaldada niiskus. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, soojas, 
kuivas, hästi ventileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. 

Tsingitud (15µ) ja pulbervärvitud teras (FE), -10°C, paksus 4,0 mm
Pehme, laia kattepaberiga LOHMANN® teip vastab OE kvaliteedile, on ilmastikukindel - min 
paigaldustemperatuur -10°C ja lihtsalt käsitletav tänu laiale paberist teibikattele (Easy Liner ™). 
Laius 20 mm, paksus 4,0 mm. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, soojas, kuivas, hästi ven-
tileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus saavutatakse puhasta-
tud pindade korral. Madalatel temperatuuridel võib pinnale tekkida kondenseerumisest tingitud 
niiskus, mis halvendab kontakti.

ITALMATIC  -  3,6 mm - FE  -  SAINT-GOBAIN V3030 TEIP

TIPTOPOL  -  60 g  -  3,8 mm  -  FE  -  ECO

TRAX PROFESSIONAL   -  4,0 mm  -  FE  -  LOHMANN  -  (-10°C)-10°C)

MADE IN ITALY

 “Made in China” terastasakaal (FE), paksus 3,8 mm
Lai, sinise kattekilega teip. Piisava nakkuvuse saavutamiseks on vajalik minimaal-
ne paigaldustemperatuur +15°C. Enne paigaldust tuleb pinnad korralikult puhasta-

KLEEBITAVAD TASAKAALUD
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TRAX PROFESSIONAL   -  4,0 mm  -  FE  -  LOHMANN  -  5 kg  -  -10°C-10°C

HOFMANN   -  3,8 mm  -  FE  -  SPEEDLINER  -  5 kg

Tellimisnr. mõõt m.ühik pakkumishind
HALL

616C-500-SP01 5000 g (1000x5) 1 tk / 5 kg 24,50 € + km
MUST

614B-500-SP01 5000 g (1000x5) 1 tk / 5 kg 26,70 € + km

Tellimisnr. mõõt m.ühik pakkumishind
HALL

5810739 5000 g (1000x5) 1 tk / 5 kg 25,50 € + km
MUST

999028670 5000 g (1000x5) 1 tk / 5 kg 26,70 € + km

Tellimisnr. mõõt m.ühik pakkumishind
3090882RFN-5 5000 g (1000x5) 1 tk / 5 kg 19,90 € + km

Tsingitud (3µ) teras (FE), 5 kg rull (1000 x 5 gr), paksus 3,6 mm, laius 19 mm. 
Saint-Gobain Norbond V3030FL teip - kiire ja kindel nakkuvus, pehme PE-vahul ba-
seeruv teip nakkub ka pinnaga, mis ei ole ideaalselt sile, paigaldustemperatuur mini-
maalselt -10°C, soovitatav +15°C kuni +35°C, teibi lai kattekile on ka kindaga lihtsalt ja 
kiirelt eemaldatav. 

ITALMATIC  -  3,6 mm - FE  -  SAINT-GOBAIN V3030 TEIP  -  5 kg

Tsingitud (15µ) ja pulbervärvitud teras (FE). 5 kg rull (1000 x 5 gr), -10°C
Pehme, laia kattepaberiga LOHMANN® teip vastab OE kvaliteedile, on ilmastikukin-
del - min paigaldustemperatuur -10°C ja lihtsalt käsitletav tänu paberist teibikatte-
le (Easy Liner ™). Laius 20 mm, paksus 4,0 mm. 

Tsingitud ja pulbervärvitud teras (FE). 5 kg rull (1000 x 5 gr), SPEEDLINER ® . 
Perforeeritud SPEEDLINER ® teip tagab kiire, kindla ja püsiva nakkuvuse veljega ning tasakaa-
lude jääkidevaba eemaldamise demonteerimisel. Lai teibikattekile on lihtsalt eemaldatav. Ta-
sakaalu laius 19 mm, paksus 3,8 mm. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, soojas, kuivas, 
hästi ventileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus saavutatakse 
puhastatud pindade korral. Madalatel temperatuuridel võib pinnale tekkida kondenseerumisest 
tingitud niiskus, mis halvendab kontakti.

TIPTOPOL  -  3,8 mm  -  FE  -  ECO  -  6 kg

Tellimisnr. mõõt m.ühik pakkumishind

999027040 6000 g (1200x5) 1 tk / 6 kg 16,25 € + km

“Made in China” värvitud terastasakaal (FE), 6 kg rull, paksus 3,8 mm, laius 19 mm. 
Lai, sinise kattekilega teip. Piisava nakkuvuse saavutamiseks on vajalik minimaalne pai-
galdustemperatuur +15°C. Enne paigaldust tuleb pinnad korralikult puhastada ja eemaldada 
niiskus. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, kuivas, hästi ventileeritud ruumis on toote 
säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Soolatest 200 tundi

KLEEBITAVAD TASAKAALUD



Tellimisnr. kaal mõõt m.ühik pakkumishind
TSINGITUD (made in italy )

3090887-50 100 g (10x10) 123 x 26 mm 50 tk / 5 kg 21,50 € + km
HALL

3090886G-50* 120 g (12x10) 155 x 27 mm 50 tk / 6 kg 21,50 € + km
MUST

3090886B-50* 120 g (12x10) 155 x 27 mm 50 tk / 6 kg 21,50 € + km

Terasest veljetasakaal kaubikutele, maasturitele, paksus 5,0 mm, pakendis 50 tk. 
Tugev ja vastupidav Saint Gobain akrüülteip on suurepärase nakkuvusega ja vastab auto-
tööstuse standarditele.  Piisava nakkuvuse saavutamiseks on vajalik minimaalne paigaldus-
temperatuur +15°C. Enne paigaldust tuleb pinnad korralikult puhastada ja eemaldada niiskus.  
NB! *Mustal ja hallil tasakaalu teibil on lai kattekile!*Mustal ja hallil tasakaalu teibil on lai kattekile!

ITALMATIC  -  SUV -  5,0 mm - FE  -  SAINT-GOBAIN V2800 TEIP

Terasest veljetasakaal kaubikutele, maasturitele, paksus 5,0 mm, pakendis 50 tk. 
Tugev ja vastupidav Saint Gobain akrüülteip on suurepärase nakkuvusega ja vastab auto-

KLEEBITAVAD TASAKAALUD

ITALMATIC  -  MOTO  -  6,5 mm - Pb  -  SAINT-GOBAIN TEIP

HOFMANN   -  MOTO  -  5,0 mm  -  Pb  -  SPEEDLINER  -  40 g

ITALMATIC   -  MOTO  -  4,0 mm  -  Fe  - 45 g

HOFMANN 550 -  BTT  -  PB  -  7,0 mm  -  10x100 g

Tellimisnr. kaal mõõt m.ühik pakkumishind
KROOM

5706-0404-701 40 g (8x5) 107 x 10 mm 1 leht / 40 g 0,90 € + km
MUST

5706-0403-701 40 g (8x5) 107 x 10 mm 1 leht / 40 g 0,75 € + km

Tellimisnr. kaal / leht mõõt m.ühik värv pakkumishind
3090811W 45 g (6x5 g + 6x2,5 g) 126 x 11 mm 1 karp / 15x 45 g valge 12,10 € + km
3090811D 45 g (6x5 g + 6x2,5 g) 126 x 11 mm 1 karp / 15x 45 g kuldne 12,10 € + km

Tellimisnr. kaal mõõt m.ühik pakkumishind

3060811 50 g (7x5 + 6x2,5) 106 x 11 mm 1 leht / 50 g 0,50 € + km

Tellimisnr. kaal mõõt m.ühik pakkumishind

5816100 100 g (5x20) 105 x 15 mm 10 tk / 1 kg 6,50 € + km

Pliitasakaal (Pb) mootorratastele, SPEEDLINER ® teip. Min müügiühik 1 tk, (40 g), pakend 50 tk.
Perforeeritud SPEEDLINER ® teip tagab kiire, kindla ja püsiva nakkuvuse veljega ning tasakaalude jääki-
devaba eemaldamise demonteerimisel. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, kuivas, hästi ventileeritud 
ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus saavutatakse puhastatud pindade korral. 
Madalatel temperatuuridel võib pinnale tekkida kondenseerumisest tingitud niiskus, mis halvendab kontakti.

Pliitasakaal (Pb) mootorratastele. Min müügiühik 1 tk (50 g), pakend 100 tk
Saint Gobain teip tagab kindla ja püsiva nakkuvuse veljega. 50-grammisel 
tasakaaluribal on 5- ja 2,5 g sektorid, vastavalt 7 ja 6tk. Parim nakkuvus 
saavutatakse puhastatud pindade korral. .

Terasest (Fe) kleebitav tasakaal mootorratastele. Min müügiühik 1 karp (15x 
45 g). 45-grammisel tasakaaluribal on 5- ja 2,5 g sektorid (6+6). Parim nakkuvus 
saavutatakse puhastatud pindade korral. .

Pliitasakaal (Pb) veokitele ja haagistele,  pakend 10 tk
Tugev teip tagab kindla nakkuvuse, teibil lai kattekile, mis lihtsustab paigaldust. Hoides toodet originaalpakendis, puhtas, 
kuivas, hästi ventileeritud ruumis on toote säilivusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus saavutatakse puhastatud pindade 
korral. Madalatel temperatuuridel võib pinnale tekkida kondenseerumisest tingitud niiskus, mis halvendab kontakti.
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Tellimisnr. Ketta mõõt Adapter/kinnitus Liittoode m.ühik Info

3060896B 85 x 15 mm
6 mm / 5/16-24 UNF 515.1258 (adapter)

515.5445 (otslihvija)
1 tk

max 4000 p/min515.1285 90 x 15 mm 6 tk

3060896S 90 x 15 mm 6 mm / M8x1,25 - 1 tk

Tellimisnr. Ketta mõõt Adapter/kinnitus Liittoode m.ühik Info

3060896C 105 x 15 mm 6mm / 5/16-24 UNF 515.1258 (adapter)
515.5445 (otslihvija) tk max 4000 p/min

Tellimisnr. m.ühik Liittooted 
(kettad)

515.5445 tk

515.1243
515.1285
3060896B
3060896C

Tellimisnr. m.ühik Liittooted 
(kettad)

52-20-156 tk

515.1243
515.1285
3060896B
3060896D
3060896S
3060896C

Tellimisnr. m.ühik Liittooted (kettad)

52-20-156K tk 515.1243; 515.1285; 3060896B; 3060896C

Tellimisnr. m.ühik Liittooted 

999025950 tk
52-20-156

52-20-156K81

Tellimisnr. mõõt (d1xd2xh) Adapter Liittoode m.ühik Info

3060896D 36x50x45 6 mm 52-20-156 (kiirvahetusadapter) tk max 4500 p/min

Kummikäi liimijääkide eemaldamiseks, trelliadapteriga

Kummikäi liimijääkide eemaldamiseks, 6mm trelliadapteriga

Segmentkummikäi liimijääkide eemaldamiseks, trelliadapteriga

Pneumo-otslihvija kummikäiale, KS Tools

Kiirvahetusadapter otslihvijale, 6 mm 

Kiirvahetusadapter otslihvijale, keermestatud 

Kiirühendusega pneumo-otslihvija PCL 

Ühe käega kasutatav, ergonoomilise disainiga pneumo otslihvija. Astmevaba kiiruse re-
guleerimine, MAX pöörete arv 4000 p/min. Kaal 760 g. Komplektis 1/4”  NPT kiirliide. 

Tellimisnr.

999025950

Tellimisnr. Ketta mõõt Liittoode m.ühik Info

4321T 105 x 15 mm 4218T (kummikäi) tk 3500 p/min

Suruõhu tööriist liimijääkide eemaldamiseks, 

Pneumaatiline tööriist kahepoolse teibi liimijääkide eemaldamiseks värvipindadelt ilma pindu 
kahjustamata. Kasutatakse autokere küljeliistude ja valuvelgede liimitavate tasakaalustusras-
kuste liimijääkide eemaldamiseks. Komplektis kaasas efektiivne segmentketas. Töörõhk 6,2 
bar, õhukulu 300 l/min, vaba pöörlemiskiirus 3500 p/min.

TÖÖRIISTAD KLEEBITAVATELE TASAKAALUDELE



Tellimisnr. Laius (mm) m.ühik Pakkumishind

911.8111 23,5 tk -

911.8115 23,5 2 tk. -

5860062 22 tk 4,60 € + km

Tellimisnr. pikkus (mm) m.ühik Pakkumishind

150.2097 225 tk -

Tööriist kleebitavate tasakaalude eemaldamiseks

Tangid kleebitavate tasakaalude eemaldamiseks

Kiirvahetusadapter otslihvijale, 6 mm 

Tangidega saab hõlpsasti eemaldada velgede liimitavaid tasakaale. Tangide 
lõuad on kaetud plastikuga, vältimaks värvi ja lakipinna kahjustamist. Iseava-
nevad, lõua haare on automaatselt reguleeruv 4-26 mm. Pidemeosa kaetud 
libisemiskindla plastiga. Tangid on varustatud kaalulõiketeraga. Kogupikkus 
225 mm.

911.8111

5860062

Puhastusvedelik liimtasakaalude eemaldamiseks/paigaldamiseks

Puhastusvedelik liimitava veljetasakaalu liimi- ja 
teibijääkide eemaldamiseks valuvelgedelt, velje pu-
hastamiseks enne liimraskuste paigaldamist. Sobib 
ka kleebiste ja nende liimijääkide eemaldamiseks. 
Ohutu metall- ja kummipindadele. Kasutamistempe-
ratuur -5°C kuni +50°C.

Tellimisnr. maht m.ühik pakkumishind

999026430 500 ml 1 tk 6,60 € + km

Piduripuhasti “Brake Cleaner”,  HOLTS

Kiirelt toimiv ja kiiresti kuivav, tugevatoimeline määrde-eemaldi igat tüüpi pidurite ja 
mehaaniliste detailide puhastamiseks. Puhastab piduri ja siduridetailid  mustusest, 
tolmust, õlist, friktsioonijääkidest, määretest, rasvadest jne. Kloori-, atsetooni- ja 
silikoonivaba. Võimas pihustusvoog: 7,6 bar 110 psi. Vältida kokkupuudet kummi-, 
värvi-, bakeliit- ja polüstüreenpindadega ning kuumade detailidega.

Tellimisnr. maht m.ühik Pakkumishind

52460600131 600 ml

1 tk 2,22 € + km
12 tk 20,28 € + km
60 tk 91,20 € + km

Plastikkäepidemega ja jäikade nailonharjastega, ei kraabi 
puhastatavat pinda - ideaalne velgede puhastamiseks. 265 mm. 

Tellimisnr. Pikkus (mm) m.ühik Pakkumishind

501605673 265 tk 2 € + km

Nailonharjastega käsihari velje puhastamiseks

TÖÖRIISTAD KLEEBITAVATELE TASAKAALUDELE
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Piduripuhasti “Brake Cleaner” CRC PRO

Käsiprits “BIRCHMEIER” 1L

PU kattega nailonkinnas TEGERA 860

2-kihiline rullpaber, 380 m

Kiiresti haihtuv sidrunilõhnaline määrde-eemaldi pidurivedeliku, määrdevedelike, rasvade, 
õlide, jääkrasvade ja paakunud sadestiste puhastamiseks kettidelt, jõuülekandemehhanismidelt, 
metallpindadelt,piduri ja siduri hõõrdepindadelt. Vähendab piduriketta vilinat. Ei jäta jääke. 
Ohutu metallidele, sobib enamikele plastikutele, kattematerjalidele ja kummitüüpidele 
(eelnevalt testida). Aerosoolpudel on varustatud 360° (üles-alla) pihustiga, mis tagab 
kasutamisvõimaluse igas asendis. Kasutusalad: kõikide piduri- ja siduriosade, mehaaniliste 
detailide jne rasvaeemaldus ja puhastamine. Mitte kasutada tundlikel elektroonikaseadmetel.

Polüetüleenist valmistatud vastupidav ja kemikaalikindel pesuprits. Integreeritud nupp-
pumbaga - pihustab ainult pumbale vajutades. BMS 2010 spetsiaalsest kummist tihendid on 
vastupidavad ka tugevatele lahustitele. Kaitseventiiliga, spetsiaalse reguleeritava pihustiga, 
pihusti Ø 0,8mm, messingist kolbpump annab rõhuks 12 bar. Sobib määrde-eemaldite, brake 
cleanerite, agressiivsete lahustite, atsetooni, alkoholi, petrooleumipõhiste vedelike jms peale 
kandmiseks.

Tellimisnr. maht m.ühik pakkumishind

999050740 1 l 1 tk 68,75 € + km

Tellimisnr. mõõt m.ühik pakkumishind

999116720 380 m 1 rull 13,99 €

Tellimisnr. maht m.ühik pakkumishind

20-BRC650 500 ml 12 tk -

20-BRC005 5 l 1 tk 18,50 € + km

20-BRC020 20 l 1 tk 47,00 € + km

Polüuretaan kihiga kaetud nailonkinnas, tiheda kämblaosaga, 
silikoonivaba, hingav seljaosa, masinpestav, töödele milles 
vajatakse täpsust ja sõrmetunnetust. CE, KAT II, EN388.

Rebimislõikega 2-kihiline rullpaber. Laius 37 cm, rullis 380 m

Tellimisnr. suurus m.ühik tk pakis

TEG8608 8” 1 paar

12
TEG8609 9” 1 paar

TEG86010 10” 1 paar

TEG86011 11” 1 paar

TARVIKUD KLEEBITAVATELE TASAKAALUDELE



Löödavad tasakaalud plekkvelgedele, TRAX CAM BACKTM

Löödavad tasakaalud plekkvelgedele, ITALMATIC S2 

Löödavate tasakaalude komplekt - 100 tk - plekkvelgedele, TRAX CAM BACKTM

Galvaaniliselt katmata tsinktasakaal (Zn) plekkvelgedele, Mudel 200X. 
Kinnitusklamber vedruterasest.
CAM-BACKTM profiili eelised:
1. Tänu ülemisele kõrgendusele on tasakaalu eemaldamiseks veljelt 
vaja suuremat jõudu - tasakaal püsib kindlalt velje küljes.
2. Alumine kõrgendus surub tasakaalu veljest eemale, hoides seeläbi 
pinges kinnitus-klambrit ja tagades kindlama püsivuse velje küljes.
3. Õhuke profiil tagab ilukilbi parema sobivuse veljele.

Kaal m.ühik Tellimisnr. pakkumishind

5 g 100 tk 200X-005-TX00 6,45 € + km

10 g 100 tk 200X-010-TX00 8,45 € + km

15 g 100 tk 200X-015-TX00 10,50 € + km

20 g 100 tk 200X-020-TX00 12,80 € + km

25 g 100 tk 200X-025-TX00 15,00 € + km

30 g 100 tk 200X-030-TX00 17,15 € + km

35 g 50 tk 200X-035-TX50 10,25 € + km 

40 g 50 tk 200X-040-TX50 11,15 € + km

45 g 50 tk 200X-045-TX50 12,30 € + km

50 g 50 tk 200X-050-TX50 13,90 € + km

55 g 50 tk 200X-055-TX50 14,75 € + km

60 g 50 tk 200X-060-TX50 15,75 € + km

Kaal m.ühik Tellimisnr. pakkumishind

5 g 100 tk 3090701-100 5,80 € + km

10 g 100 tk 3090702-100 7,50 € + km

15 g 100 tk 3090703-100 9,90 € + km

20 g 100 tk 3090704-100 11,65 € + km

25 g 100 tk 3090705-100 14,10 € + km

30 g 100 tk 3090706-100 16,50 € + km

35 g 50 tk 3090707-50 9,80 € + km 

40 g 50 tk 3090708-50 10,90 € + km

45 g 50 tk 3090709-50 12,00 € + km

50 g 50 tk 3090710-50 13,65 € + km

55 g 50 tk 3090711-50 14,75 € + km

60 g 50 tk 3090712-50 15,75 € + km

Kaal kogus m.ühik Tellimisnr. pakkumishind

5 g 5 tk

1 karp / 100 tk 
/ 2 kg 200X-ASS 16,70 € + km

10 g 15 tk

15 g 25 tk

20 g 20 tk

25 g 15 tk

30 g 10 tk

35 g 5 tk

40 g 5 tk

Universaalse kujuga tasakaal, mis sobib 
peaaegu kõikidele plekkvelgedele, kaasaar-
vatud Prantsuse autotootjate- ja kaubikute 
omadele. Materjal tsink (Zn), valmistatud 
Itaalias.

LÖÖDAVAD TASAKAALUD

Zn

Zn
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Materjal tsink (Zn), pulbervärvitud, saadaval nii hõ-
bedase (84) kui mustana (84B). Universaalse kujuga 
tasakaal, mis sobib peaaegu kõikidele plekkvelgedele, 
kaasaarvatud Prantsuse autotootjate- ja kaubikute 
omadele.

Materjal tsink (Zn), plastikkattega - vastab OE standarditele. 
Spetsiaalne, kaubikute (Ford Transit, MB Sprinter, Renault 
Trafic, VW Transporter jne) plekkvelgede profiiliga sobiv ta-
sakaal.

Mustad löödavad tasakaalud plekkvelgedele, PE ECO typ 84B 

Tangid löödavate raskuste paigaldamiseks/eemaldamiseks

Löödavad tasakaalud kaubikute plekkvelgedele, TRAX 840C 

Kaal m.ühik tk 
karbis Tellimisnr. pakkumishind / karp

5 g 1 tk 100 999028705 7,50 € + km

10 g 1 tk 100 999028710 8,05 € + km

15 g 1 tk 100 999028715 10,50 € + km

20 g 1 tk 100 999028720 12,20 € + km

25 g 1 tk 100 999028725 15,95 € + km

30 g 1 tk 100 999028730 18,50 € + km

35 g 1 tk 50 999028735 11,05 € + km 

40 g 1 tk 50 999028740 12,25 € + km

45 g 1 tk 50 999028745 13,50 € + km

50 g 1 tk 50 999028750 14,50 € + km

Kaal m.ühik Tellimisnr. pakkumishind

20 g 25 tk 840C-020-TX25 4,90 € + km

25 g 25 tk 840C-025-TX25 5,30 € + km

30 g 25 tk 840C-030-TX25 5,95 € + km

35 g 25 tk 840C-035-TX25 6,95 € + km

40 g 25 tk 840C-040-TX25 7,90 € + km

45 g 25 tk 840C-045-TX25 8,65 € + km

55 g 25 tk 840C-055-TX25 10,20 € + km 

60 g 25 tk 840C-060-TX25 10,95 € + km

70 g 25 tk 840C-070-TX25 15,50 € + km

80 g 25 tk 840C-080-TX25 17,00 € + km

90 g 25 tk 840C-090-TX25 18,85 € + km

Tellimisnr. pikkus (mm) m.ühik pakkumishind

3060890X 250 tk 17,10 € + km

5860060 240 tk 11,80 € + km

3060890X

5860060

LÖÖDAVAD TASAKAALUD

Zn

Zn



Zn

Zn

Sobib enamikele Euroopa autode 
valuvelgedele, randi paksusega 4,5-6 mm.
Heaks kiidetud Volvo ja Renault poolt. 
Paksema randiga velgedele kasuta TRAX 
340C tasakaale.  
Materjal- tsink (Zn), plastikkattega - vastab OE 
standarditele.

Löödavad tasakaalud valuvelgedele, TRAX 326C

Kaal m.ühik Tellimisnr. pakkumishind

5 g 100 tk 326C-005-TX00 8,40 € + km

10 g 100 tk 326C-010-TX00 10,90 € + km

15 g 100 tk 326C-015-TX00 13,60 € + km

20 g 100 tk 326C-020-TX00 16,40 € + km

25 g 100 tk 326C-025-TX00 18,50 € + km

30 g 100 tk 326C-030-TX00 21,80 € + km

35 g 50 tk 326C-035-TX50 12,80 € + km 

40 g 50 tk 326C-040-TX50 14,30 € + km

45 g 50 tk 326C-045-TX50 15,80 € + km

50 g 50 tk 326C-050-TX50 17,50 € + km

55 g 50 tk 326C-055-TX50 18,80 € + km

60 g 50 tk 326C-060-TX50 19,90 € + km

Universaalse kujuga tsink (Zn) tasakaal valuvelgedele. 
O.E.M pinnaviimistlus (ZINTEK), 
Valmistatud Itaalias.

Löödavate tasakaalude komplekt - 100 tk - valuvelgedele, TRAX 326C

Kaal kogus m.ühik Tellimisnr. pakkumishind

5 g 5 tk

1 karp / 100 tk 
/ 2 kg 326C-ASS 19,80 € + km

10 g 15 tk

15 g 25 tk

20 g 20 tk

25 g 15 tk

30 g 10 tk

35 g 5 tk

40 g 5 tk

Löödavad tasakaalud valuvelgedele ITALMATIC ST ZINTEC

Kaal m.ühik Tellimisnr. Pakkumishind

5 g 100 tk 3090751Z-100 6,60 € + km
10 g 100 tk 3090752Z-100 8,90 € + km
15 g 100 tk 3090753Z-100 11,60 € + km
20 g 100 tk 3090754Z-100 13,70 € + km
25 g 100 tk 3090755Z-100 16,50 € + km
30 g 100 tk 3090756Z-100 19,50 € + km
35 g 50 tk 3090757Z-50 11,00 € + km 
40 g 50 tk 3090758Z-50 12,75 € + km
45 g 50 tk 3090759Z-50 14,40 € + km
50 g 50 tk 3090760Z-50 16,20 € + km
55 g 50 tk 3090761Z-50 17,95 € + km
60 g 50 tk 3090762Z-50 19,55 € + km

LÖÖDAVAD TASAKAALUD
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A B HPW

31x10,5 15 XS

225/75 16 XS

245/75 16 XS

265/75 16 XS

285/75 16 S

215/85 16 XS

235/85 16 XS

245/70 17 XS

265/70 17 XS

285/70 17 S

315/70 17 S

245/75 17 XS

235/80 17 XS

215/70 17,5 XS

235/70 17,5 XS

245/70 17,5 XS

265/70 17,5 S

315/70 17,5 M

205/75 17,5 XS

215/75 17,5 XS

A B HPW

225/75 17,5 XS

235/75 17,5 S

245/75 17,5 S

205/80 17,5 S

225/80 17,5 S

315/80 17,5 L

225/90 17,5 S

8 17,5 XS

8,5 17,5 XS

9 17,5 S

9,5 17,5 S

10 17,5 M

275/65 18 S

265/70 18 XS

275/70 18 S

385/55 19,5 XL

255/60 19,5 S

385/65 19,5 XL

225/70 19,5 M

245/70 19,5 S

A B HPW

265/70 19,5 S

275/70 19,5 M

285/70 19,5 M

295/70 19,5 M

305/70 19,5 L

315/70 19,5 L

275/65 20 S

405/70 20 XL+XS

375/75 20 XL+XS

425/75 20 XL+S

275/80 20 L

335/80 20 XL

475/80 20 XL+XL

365/85 20 XL+XS

395/85 20 XL+S

10,5 20 L

12,5 20 XL

14,5 20 XL+XS

24 20,5 L

A B HPW

495/45 22,5 XL+S

355/50 22,5 XL

435/50 22,5 XL+XS

445/50 22,5 XL+XS

455/50 22,5 XL+XS

385/55 22,5 XL

285/60 22,5 L

295/60 22,5 L

305/60 22,5 L

315/60 22,5 L

500/60 22,5 XL+XL

385/65 22,5 XL+XS

425/65 22,5 XL+S

445/65 22,5 XL+S

255/70 22,5 M

265/70 22,5 M

275/70 22,5 L

305/70 22,5 L

315/70 22,5 L

A B HPW

295/75 22,5 XL

315/75 22,5 XL

345/75 22,5 XL

350/75 22,5 L+XS

445/75 22,5 L+L

255/80 22,5 M

275/80 22,5 L

295/80 22,5 XL

315/80 22,5 XL

11 22,5 L

12 22,5 XL

13 22,5 XL

405/70 24 L+L

445/70 24 XL+L

455/70 24 XL+XL

495/70 24 XL+XL

285/75 24,5 XL

11 24,5 XL

Tööpõhimõte: Rehvi veereemisel  hajub tasakaalustussegu tsentrifugaaljõu mõjul rehvikülgedele. Kiiruse kasvades põhjustab ta-
sakaalustamata ratas vibratsiooni. Samal ajal suureneb ka tsentrifugaaljõud, mis lükkab tasakaalustusgraanulid rehvi raskema 
punkti vastas olevasse punkti tasakaalustades nii ratta veeremise. Kuna tasakaalustusgraanulid saavad vabalt liikuda rehvis, siis 
nende asukoht muutub kohanedes teeolude ja sõidukiiruse mõjul muutuvate jõududega ning rehv on igal ajal tasakaalustatud. 
Fusion tehnoloogia innovaatilisus seisneb kahekomponendilises tasakaalustussegus. Suuremad, punased graanulid kogunevad 
rehvi keskosale ja vähendavad staatilist viskamist. Väiksemad, sinised graanulid jaotuvad rehvi servadele ja kompenseerivad dü-
naamilist tasakaalustamatust. Tulemuseks on ühtlane ja sujuv veeremine kogu rehvi kasutusaja vältel.
Eelised: • Kiire ja lihtne meetod rehvide tasakaalustamiseks - ei ole vaja seadmeid, serv lahti ning vala sisu rehvi sisse. Kokkuhoid 
- ühtlane sõit, väiksem veeretakistus vähendab rehvi- ja kütusekulu. • Suurem rehvi läbisõit - ühtlane kulumine võimaldab rehvi 
pikemat kasutusiga. • Ohutu TPMS süsteemile - spetsiaalne segu, millel puudub kahjulik mõju TPMS ventiilile ja andurile või rehvi 
tubelessi kihile. • Keskonnasõbralik - pliivaba, materjalisäästlik meetod rataste tasakaalustamiseks • 5 erinevat suurust - õige 
mõõt vali tabelist. Kaasas piltidega kasutusjuhend. Kvaliteetne ventiilinõel ja -kork igas pakis. Ruumisäästlikud pakendid. NB! 
Toimib kiirustel kuni 100 km/h

Tasakaalustusgraanulid “Hofmann 505”

Tasakaalustusgraanulid “Hofmann 504”

Tellimisnr. suurus kaal tk. karbis

999027120 XS 120 g 16

999027180 S 180 g 16

999027230 M 230 g 12

999027290 L 280 g 8

999027350 XL 350 g 8

Tellimisnr. nimetus m.ühik Pakkumishind

0401-5504-800 graanulid 8,0 kg 75.- € + km

0401-0025-018 mõõtekulp 1 tk -

999026340 vent.korgid 20 tk -

999028230 vent.nõelad 20 tk -

Igas väikepakendis sisaldub : ventiilikork, filtriga 
ventiilisüdamik, kasutusjuhend

TASAKAALUSTUSGRAANULID



Löödavad pliitasakaalud BTT terasvelgedele “Hofmann 530”

Löödavad pliitasakaalud BTT terasvelgedele “Hofmann 527”

Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Evobus, MAN
Sobib 22,5-26,5” TL-terasvelgedele
50-350 g, 10 tk karbis

Mercedes-Benz, Scania, Volvo, Evobus, MAN
Sobib 17,5-22,5” TL-terasvelgedele

50-350 g, 10 tk karbis

Kaal m.ühik Tellimisnr. Pakkumishind

25 g 10 tk 5814025-10 4,60 € + km

50 g 10 tk 5814050-10 4,80 € + km

75 g 10 tk 5814075-10 5,80 € + km

100 g 10 tk 5814100-10 6,90 € + km

150 g 10 tk 5814150-10 8,60 € + km

200 g 10 tk 5814200-10 9,70 € + km

250 g 10 tk 5814250-10 13,90 € + km 

300 g 10 tk 5814300-10 17,20 € + km

350 g 10 tk 5814350-10 21,00 € + km

Kaal m.ühik Tellimisnr. Pakkumishind

50 g 10 tk 5527-0500 4,50 € + km

75 g 10 tk 5527-0750 5,25 € + km

100 g 10 tk 5527-1000 6,10 € + km

150 g 10 tk 5527-1500 7,80 € + km

200 g 10 tk 5527-2000 8,90 € + km

250 g 10 tk 5527-2500 13,05 € + km 

300 g 10 tk 5527-3000 15,90 € + km

HOFMANN -  BTT  -  PB  -  valuvelgedele
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TASAKAALUD VEOKITELE

Tellimisnr. tüüp kaal mõõt p x l x k m.ühik pakkumishind

5816100 550 100 g (5x20) 105 x 15 x 7 mm 10 tk / 1 kg 6,50 € + km

5510-1000-207 510 100 g (4x25) 110 x 19 x 6 mm 10 tk / 1 kg -

5511-2000-207 511 200 g (4x50) 105 x 25 x 9 mm 10 tk / 2 kg -

Pliitasakaal (Pb) veokitele ja haagistele,  pakend 10 tk
Tugev teip tagab kindla nakkuvuse, teibil lai kattekile, mis lihtsustab paigaldust. Hoi-
des toodet originaalpakendis, puhtas, kuivas, hästi ventileeritud ruumis on toote säi-
livusaeg vähemalt 12 kuud. Parim nakkuvus saavutatakse puhastatud pindade korral. 
Madalatel temperatuuridel võib pinnale tekkida kondenseerumisest tingitud niiskus, 
mis halvendab kontakti.



Uni-Trol 2351L laserpositsioneerimisega (alla, kell 6 asendis) ratta tasakaalustuspink, 
Lihtne kasutada tänu LCD kuvarile ja laseriga tasakaalu positsioneerimisele. Tasakaal klee-
bitakse alla, operaatoril on hea visuaalne ülevaade pinnast, mille külge tasakaal läheb. Pink 
keerab automaatselt velje tasakaalu kleepimise asendisse. Eraldi programmid mootorratta 
ratta tasakaalustamiseks. “Peidetud tasakaalu” funktsioon, optimeerimise funktsioon. Velje 
kinnitus Haweka lukustusmutriga (998000490)!

Reguleeritava töövahemikuga pneumaatiline rattatõstuk sõiduauto, SUVi ja 
pakiauto rataste sujuvaks ja kiireks tõstmiseks tasakaalustuspingi võllile. 
Säästab aega ja jõudu, vähendab koormust tasakaalustuspingi võllile, elekt-
roonikale, mõõteanduritele.

Adapter mootorratta velje kinnitamiseks taskaalustuspinki

Uni-Trol 2351L laserpositsioneerimisega (alla, kell 6 asendis) ratta tasakaalustuspink, 
Lihtne kasutada tänu LCD kuvarile ja laseriga tasakaalu positsioneerimisele. Tasakaal klee-
bitakse alla, operaatoril on hea visuaalne ülevaade pinnast, mille külge tasakaal läheb. Pink 
keerab automaatselt velje tasakaalu kleepimise asendisse. Eraldi programmid mootorratta 
ratta tasakaalustamiseks. “Peidetud tasakaalu” funktsioon, optimeerimise funktsioon. Velje 

998019810 - UNI-TROL 2351L, laser, 40mm võlliga, 10” - 32”

998019740 - UNI-TROL rattatõstuk tasakaalustuspingile

997000250 - Mootorratta adapter tasakaalustuspingile

Lisakoonused tasakaalustuspingile, 36 ja 40 mm võllile

999027390 Adapter kaubiku koonustele, 40 mm võllile

Reguleeritav sõrmkinnitus

999033290 Velje laiuse mõõtja 

Tellimisnr. velje 
diam

velje 
laius

max.   
ratta kaal täpsus Pakkumishind

998019810 10 - 32” 2 - 22” 70 kg 1 g

• 2351L LCD ekraan
• Laserkäpaga mõõdu võtmine ja kaalu paigaldamine
• Automaatne lukustus ja tasakaalustuskoha ette keeramine
• Automaatne mõõtude sisestus
• Tasakaalustustäpsus kuni 1 g
• Velje diam 10-32” / laius 2 - 22” / max ratta kaal 70 kg
• Komplektis kalibreerimisflants, koonused 43-80 mm ja 67-110 mm 

(3 erinevat).
• Mõõteaeg 6 s

Tellimisnr. võll koonus

997000460

40 mm

42-65 mm

997000470 58-85 mm

997000480 74 -111 mm

997000490 110-125 mm

997000500 125-145 mm

997000510 145-165mm

999033400

36 mm

40-58 mm

999033470 42-65 mm

999033480 54-76 mm

999033490 70-92 mm

999033460 88-111 mm

999033410 110-125 mm

999033420 125-145 mm

999033390 145-165 mm

Tellimisnr. info

997000740 3- ja 6-poldiavaga veljele

997000750 4- ja 8-poldiavaga veljele

997000760 5-poldiavaga veljele

BALANSIPINGID BALANSIPINGID



Taskaalustuspink pneumolukuga CORGHI EM9280C

CORGHI TASAKAALUSTUSPINK EM9250C

CORGHI TASAKAALUSTUSPINK EM9550 Plus

Tellimisnr. velje 
diam

velje 
laius

max.   
ratta kaal Pakkumishind

COR0-21192804/16 10 - 28” 1,5 - 20” 75 kg

Tellimisnr. velje 
diam

velje 
laius

max.   
ratta kaal Pakkumishind

COR0-21109557/16 10 - 28” 1,5 - 20” 75 kg

Tellimisnr. velje 
diam

velje 
laius

max.   
ratta kaal Pakkumishind

COR0-21192508/16 10 - 28” 1,5 - 20” 75 kg

• Kaalude paigaldus laseriga alla (6.00) või manuaalselt üles (12.00)
• Kaalude laserpositsioneerimine (pink keerab ratta automaatselt 

vajaliku asendisse)
• Automaatne tasakaalustusprogrammi aktiveerimine (FSP-funktsioon)
• WM (Weight Management) programm
• Ratta pneumolukustus
• Mootor 122 W/230 V
• Pöörlemiskiirus 90-130 rpm
• Mõõtetäpsus 1 g / Mõõtmise aeg 7 s
• Võlli läbimõõt 40 mm
• Velje laius 1,5-20”  /  Velje läbimõõt 10-28”
• Max ratta läbimõõt 1117 mm / max ratta kaal 75 kg
• Max masina/velje kaugus 275 mm
• Pingi kaal 82 kg
Lisavarustusena:
• Automaatne mõõtude sisestus
• LCD ekraan ja LED valgustus

• Kaalude paigaldus alla (6.00)
• Kaalude laserpositsioneerimine (pink automaatselt 

keerab ratta vajalikku asendisse)
• LCD ekraan ja LED valgustus
• Mootor 400 W/230 V
• Pöörlemiskiirus 75-85-98 rpm
• Mõõtetäpsus 1 g / mõõtmise aeg 5,5 s
• Võlli läbimõõt 40 mm
• Velje laius 1,5-20” / velje läbimõõt 10-28”
• Max ratta laius 600 mm / max ratta läbimõõt 1117 mm
• Max masina/velje kaugus 275 mm
• Max ratta kaal 75 kg
• Pingi kaal 145 kg
Lisavarustusena:
• Automaatne mõõtude sisestus

• Automaatne tasakaalude paigaldamise asukoha pidurdus.
• Automaatne tasakaalustusprogrammi aktiveerimine (FSP-funktsioon)
• Lihtne ja kiire toimimisega juhtpaneel
• LED displei
• Mootor 100 W/230 V
• Pöörlemiskiirus 90-130 rpm
• Mõõtetäpsus 1 g / mõõtmise aeg 7 s
• Võlli läbimõõt 40 mm
• Velje laius 1,5-20”  /  velje läbimõõt 10-28”
• Max ratta laius 600 mm / max ratta läbimõõt 1117 mm
• Max ratta kaal 75 kg
• Pingi kaal 79 kg
Lisavarustusena:
• Automaatne mõõtude sisestus 13

BALANSIPINGID
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CompactLine



WINTERPEAK F-ICE 1

Motoral Eesti AS • Tala 6 • 11415 Tallinn • Estonia
Tel +372 620 1464 • info@motoral.ee • www.motoral.ee

PÜSI TEEL !

UUS, 2020/2021 a mudel

WINTERPEAK F-ICE1 erikujulise südamikuga naastud on kerged, sõidusuunalise 
profiiliga, püsivad rehvis risti ja ei väändu. Naastude arv rehvimeetri kohta on 95 (nt, 
205/60R16 rehvi täispöörde pikkuseks on 1991 mm, mis teeb naastude arvuks rehvis 
189). Võrreldes eelkäija, Espia Ice mudeliga, on täiustatud juhitavus ja pidamisomadusi 
jääl, lumes ja kuival teel, vähendatud sõidumüra ning saavutatud läbisõit, mille kõrval 
konkurentide tulemused kahvatuvad.


