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Technische gegevens
overzicht TW F-100 TW F-150

(Basic-Line)
TW F-00 TW F-23 TW F-95 TW F-97 TW F-50-T

Wiel diameter bereik 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“ 1,5“ - 20“

Wiel breedte bereik 10“ - 24“ 10“ - 24“ 10“ - 24“ 10“ - 24“ 10“ - 24“ 10“ - 24“ 13“ - 24“

Maximum wielgewicht 65 kg 65 kg 65 kg 65 kg 65 kg 65 kg 165 kg

Velg middengat afmeting 36 - 105 mm 36 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 135 mm 40 - 280 mm

As-diameter 36 mm 36 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Lengte aandrijfsas 205 mm 225 mm 255 mm 255 mm 255 mm 275 mm 300 mm

Balanceer nauwkeurigheid +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g +/- 1 g

Balanceertijd 8 sek. 4 - 7 sek. 4 - 7 sek. 4 - 7 sek. 4 - 7 sek. 4 - 7 sek. 8 sek.

Motor vermogen 12 V und 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V 400 V

Geluidsniveau <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB <70 dB

Gewicht (ca.) 69 kg 92 kg 122 kg 123 kg 130 kg 130 kg 293 kg

Rem Handrem Geen Geen Voet-parkeerrem Voet-parkeerrem automatisch Voet-parkeerrem

Laser positioneringssysteem Geen Geen Geen Geen Ja Ja Geen

Velgen  inklemming Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig Handmatig
Autom.

pneumatisch
Handmatig

Automatische wielpositionering Geen Geen Geen Geen Geen Ja (ARP-systeem) Geen

LED-Licht Geen Geen Geen Geen Ja Ja Geen

Geschikt voor personenauto‘s Ja Ja Ja Ja           Ja Ja Ja

Geschikt voor lichte vrachtwagens Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Geschikt voor vrachtwagens Geen Geen Geen Geen Geen Geen Ja

Programma voor motor� etsvelgen Ja Ja Ja Ja Ja Ja Geen

Motor� etsadapter Ja Ja Ja Ja Ja Ja Geen

Adapter voor velgen zonder gat in het midden Ja Ja Ja Ja Ja Ja Geen

Zelf-kalibreringsprogramma Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Meetinvoer Handmatig Handmatig Handmatig
met een
meetarm

met twee
meetarmen

Meetarm sonar 
ultrasone sensor

Handmatig

Alle Twin Busch wielbalanceerders voldoen aan de nieuwste normen en richtlijnen en zijn ontworpen voor professionele bandenbalancering. 
Alle wielbalanceerders ontworpen voor intensief gebruik en een lange levensduur. 
De � jne meet elektronica zorgt voor snel en nauwkeurig werken.

De TW F-150 is ons instapmodel en is ideaal voor de hobbyist of startende of kleiner garage voor universeel gebruik.
De balansnauwkeurigheid is net zoals bij al onze andere wielbalanceerders 1gram (� jn afstelling). Verder heeft  de TW F-150 net als al
onze wielbalanceringsmachine een statisch en dynamisch balansprogramma voor auto‘s en motor� etsen. Bovendien hebben de TW F-150 
en de TW F-00 een handmatig inmeet programma, dat een hoge balansnauwkeurigheid garandeert. De TW F-150 dezelfde software als zijn 
grotere broer de TW F-00.

De TW F-100 is ons instapmodel (hand bediend) en is ideaal voor zeer beperkte ruimte. Het heeft een handrem voor het bevestigen van de 
montage as, tijdens het monteren van het wiel, het balancereren en afremmen. De balansnauwkeurigheid bij al onze wielbalancers is 1gram 
(� ne afstelling). De TW F-100 heeft ook net als de onze andere wielbalanceerders, een statisch en dynamisch balanceringsprogramma
voor auto‘s en motor� etsen.

In ons assortiment vind u 6 balanceer machines voor auto‘s en bedrijfswagen banden, de TW F-50T is de balanceermachine voor vrachtwagens.
De verschillen van onze wielbalanceer modellen vindt u hieronder.

De TW F-50 T is onze wielbalanceringsmachine voor vrachtwagen- en lichte vrachtwagenwielen, daarnaast is ook het balanceren
van autowielen mogelijk. Deze heeft een wiellift, voetrem en een hoog wielgewicht van max. 165 kg.

Net als onze TW F-23, TW F-95 en TW F-97 heeft onze TW F-00 een grotere body kast dan onze TW F-150. De TW F-00 heeft ook een lange 
balanceer as van 255 mm, wat nodig is voor brede  banden. De asdiameter van de TW F-00, TW F-23, TW F-95 en TW F-97 is 40 mm, voor de 
TW F-150 is de asdiameter 36 mm. Bovendien hebben de hoofdlagers van de TW F-00, TW F-23, TW F-95 en TW F-97 een grotere diameter. 
De TW F-23, TW F-95 en TW F-97 herkennen tijdens het inmeten van de velg, automatische het balanceer programma bijv. Alu S of Alu 1, 
waardoor snel werken en een hoge doorvoer mogelijk wordt. Verder hebben de TW F-23 en TW F-95 een voetrem voor het bevestigen van de 
montage as, tijdens het monteren van het wiel en bij het plakken van het  balanceerlood. De TW F-97 heeft e een elektrische parkeerrem. 
De TW F-95 is een zeer uitgebreide machine voor professioneel gebruik met automatisch pneumatische velg opspanner, automatische wiel
positionering (ARP-systeem) en meetarm met sonar ultrasoon sensor voor velgafstand, velgbreedte en velgdiameter. Een 360graden LED-licht 
rond de opspanas voor beter zicht binnen in de velg. Tevens automatische detectie van de  balanceerprogramma‘s  (bijv. Normaal en Alu-S). 
Bovendien hebben de TW F-95 en TW F-97 een laserpositiesysteem (lijn) voor het nauwkeurig aanbrengen van balanceerlood op 6 uur of 12 uur 
positie (met de TW F-95 is het  ook mogelijk om op 12 uur positie te plakken zonder laser). 
Voorzien van een lange  40 mm as voor balancering van brede banden bijv. Porsche, SUV, enz. De machine is uitgerust met een automatische  
wiel positionering (ARP-syst.) ( machine draait automatisch naar juiste plak positie voor de binnen en buiten waarde) . De machine beschikt ook 
over een elektrische parkeer rem bij het monterenren van de opspan as, tijdens de velg opspanning en tijdens het plakken van het balanceerlood. 
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Uw hulptabel > Wiel balancer

Extra accessoires voor uw wielbalancer zijn te vinden op w w w. t w i n b u s c h . n l

4-gaats-adapter
(Artnr.: TW F-AD4L)

Vaste steekcirkel -• 
 diameter
 (bijv. voor Peugeot)

Steekcirkel 4 x 108• 
Met centreernaaf• 

Motor� ets adapter (TW F-MOTO)
Voor statisch en dynamisch• 

 uitbalanceren van
 motor� ets-wielen

Incl. drager, maatuitbreiding,• 
 konussen, afstandshouders etc.

Universele � ens adapter
(Artnr.: TW F-AD)

Voor voertuigwielen zonder gat in  • 
 het midden

Voor alle 3-, 4- en 5-gaats-velgen• 
Steekcircel - diameter zijn traploos  • 

 en centraal in te stellen


