38 SÚSTRUHY NA KOTÚČE
PRO-CUT PFM 9.191
Sústruh na brzdové kotúče
priamo na vozidle

– Profesionálny sústruh na brzdové kotúče pre OA, LÚV a SUV
– Jedinečná a spoľahlivá počítačom riadená kompenzácia
bočného hádzania
– Vďaka PRO-CUT dosiahneme
 Výbornú dosadaciu plochu kotúč/platničky, čím
dosiahneme požadovaný brzdný výkon
 Zosúladenie nápravových komponentov a odstránenie
vibrácii
– Veľmi jednoduché ovládanie, kde sústruženie pozostáva
zo 4 jednoduchých krokov
– Sústruženie priamo na vozidle nezaberie viac ako 9 minúť
práce na jednom kotúči a po dokončení sústruženia sa
automaticky vypne
– Schválené výrobcami vozidiel ako BMW, Ford, KIA, Mazda,
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Subaru, Toyota
a ďalší...
– PRO-CUT je vybranými výrobcami automobilov schválený
za profesionálne zariadenie odstraňujúce problémy
s hádzavosťou brzdových kotúčov pri záručnom aj
pozáručnom servise
– V prípade záujmu možnosť prezentácie a predvedenia priamo
na vozidle zákazníka
– Rozsah dodávky pri objednávke:
 Sústruh na brzdové kotúče
 Výškovo nastaviteľný vozík
 4x adaptér na sústruženie
 Náradie na montáž/demontáž sústruhu na náboj kolesa
 Matice a aretačné štifty
 1x balenie rezných hrotov
 Plachta + ochranné okuliare.

Sústruženie kotúča z oboch strán
súčasne – výrazná úspora času
Bez demontáže brzdového
kotúča z vozidla

Možnosť kúpenia na splátky: už od 36x198,- €/mesiac
Zoznam servisov na: www.peterson-technik.sk
Obj. číslo: PCPFM9.1DRO

Sústruhy HUNTER
BL 500 série
Profesionálne riešenie
pre servis kotúčov aj
brzdových bubnov
Unikátne prvky sústruhov
HUNTER BL500 série

– Neustále kontinulálne meranie
rozmeru kotúča, príp. brzdového
bubna
– Premena zo servisu kotúča na bubon
v niekoľkých sekundách!
– Rýchla pomoc pre mechanika na
určenie celkovej hádzavosti
– Možnosť výberu obrábacieho nástroja
– pozitívny / negatívny
– Digi-Cal – pomáha mechnikovi určiť
presné množstvo odoberaného
materiálu – pri jedinej operácii
– Možnosť výberu modelov
s variabilnými, alebo konštantnými
otáčkami
– Možnosť výbeu obrovského
množstva príslušenstva

BL505D-AB ukazuje model s DigiCal, HunterPro Level 4 adaptérový
kit, zásuvku na náradie (OPCIA),
kontajnérový systém na prach
a triesky (OPCIA)

Modely BL 500 s Digi-Cal
– pomáhajú mechnikovi určiť
presné množstvo odoberaného
materiálu – perfektný výsledok pri
jedinej operácii !
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