
* Умови акції:

• комплект шиномонтажного обладнання це 
1 будь-який шиномонтажний станок Bosch 
та 1 будь-який балансувальний
станок Bosch

• під подарунком мається на увазі 
можливість придбати пневматичний 
гайкокрут за ціною 1,2 грн з ПДВ

• акція діє з 14 Вересня по 31 грудня
2017 року або до закінчення акційних 
гайкокрутів на складі 

• компанія ТОВ «Роберт Бош Лтд» залишає
за собою право змінити умови акції без
попереднього повідомлення

• детальні умови акції ви можете знайти на
сайті http://ua-ww.bosch-automotive.com в
розділі «Акції»

АКЦІЯ!

Придбайте комплект 
шиномонтажного 
обладнання Bosch 

та отримайте пневматичний 
гайкокрут HAZET з комплектом 
насадок в подарунок*!



Обладнання Bosch розробляється згідно з вимогами сучасних майстерень:

• Надійність: незалежно чи це стенд початкового рівня чи професійний стенд для високонавантажених СТО, він буде 
безперебійно працювати під час сезону. Деякі моделі шиномонтажних стендів мають 4 роки гарантії від виробника;

• Швидкість: завдяки новим інженерним рішенням, робочі операції на шиномонтажних стендах Bosch серії Feniche  
відбуваються швидше, ніж на аналогічних стендах попередніх моделей;

• Зручність в експлуатації: оптимізований дизайн органів керування та робочих механізмів дозволяє підвищити 
продуктивність праці оператора стенду.

Шиномонтажне обладнання Bosch:
нове покоління професійного обладнання

Детальну інформацію про асортимент шиномонтажного 
обладнання запитуйте в офіційних дилерів діагностичного 
обладнання Bosch.

ТОВ „Роберт Бош Лтд.“
02222, Київ, Україна,
вул. Крайня, 1

http://ua-ww.bosch-automotive.com

e-mail: vkhpr@ua.bosch.com

Лінія технічної підтримки Bosch: 0 800 500 303
(дзвінки з стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

Придбати прилад за акційними умовами ви можете у 
дилерів діагностичного обладнання Bosch, адреси яких 
можна знайти на нашому сайті: 
http://ua-ww.bosch-automotive.com

Шиномонтажний стенд TCE 4400 1 694 100 435

Балансувальний стенд WBE 4120 D      1 694 100 557

Технічні характеристики

Напруга живлення 3ф, 380 В

Діаметр диску 
(затискання ззовні) 10—20’’

Діаметр диску 
(затискання зсередини) 12—23’’

Ширина диску 3—11’’

Макс. діаметр колеса 1000 мм

Габаритні розміри (В*Д*Ш) 1860 x  1660 x 1200 мм

Вага нетто 223 кг

Гарантія 2 роки

Технічні характеристики

Напруга живлення 1ф, 220 В

Діаметр диску 8”-26,5” 

Ширина диску 2—20’’

Макс. ширина колеса 420 мм

Макс. діаметр колеса 820 мм

Швидкість балансування 208 об/хв 

Точність балансування 1 гр

Габаритні розміри (В*Д*Ш) 1100 x 1270 x 1280 мм 

Гарантія 2 роки


