
ГРАНУЛАТ ЗА БАЛАНСИРАНЕ EQUAL

Сух полимер на гранули, разработен за бързо и лесно монтиране на 
бусове, камиони и високо проходими превозни средства.
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Phone: +49 8121 707-0
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Как се използва?
Съществуват два начина да се постави  
EQUAL гранулата в гумата.

За да се постави EQUAL на гума, която 
е монтирана, може да използвате  
EQUAL аплокатора за да напълните 
гумата през вентила.
Когато гумата е демонтирана, може да се 
постави неотворената, патентована 
опаковка  EQUAL преди да се монтира 
гумата.  Опаковката сама ще се отвори 
след кратко разтояние, разпръсквайки 
гранулата, като в последствие се разложи. 
EQUAL опаковките се предлагат в 
различни размери в зависимост от 
рамера на гумите и са обозначени от A 
до F според съдържанието.

За да поставите правилната опаковка 
спрямо гумата, погледнете таблицата  
 www.EQUALchart.com

EQUAL се движи свободно в гумата и 
се адаптира към постоянно 
сменящите се условия  на работа 
(скорост, товар, път, износване на 
протектова, и тн.).

EQUAL позволява да се извършва 
пълен ремонт или регенерат на гумата, 
тъй като благодарение на своята 
форма, той не наранява вътрешността 
на гумата.

 ДРУГ МЕТОД

Предимства
Тъй като постоянно балансира и 
намалява вибрациите EQUAL:
 • намалява разходите на км
 • удължава живота на гумата с 30%
 • оптимизира движението на гумата
 • по-добра консумация на гориво с  до 8 %
 • по-гладко возене
 • балансиране без олово
 • работи постоянно, няма нужда от 
ново балансиране

 • работи като масов балансьор
 • намалява вибрациите вътре в гумата
 • е напълно съвместим с TPMS 
системите

 • намалява силите директно върху опорната площ

 EQUAL

ГРАНУЛАТ ЗА БАЛАНСИРАНЕ EQUAL

Реф. номер  Описание

566 0201 EQUAL A (10 x 340 гр.)

566 0218 EQUAL B (10 x 280 гр.)

566 0225 EQUAL C (10 x 230 гр.)

566 0232 EQUAL D (20 x 170 гр.)

566 0249 EQUAL E (20 x 115 гр.)

566 0256 EQUAL F (20 x 85 гр.)
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