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Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy!
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Ponad 3000 produktów w stałej ofercie!
Odwiedź nasz e-sklep i sprawdź pełną ofertę!

Over 3000 products in a permanent offer!
Visit our e-store, check out the full offer!

www.castex.pl

Bądź na bieżąco i śledź nasze profile
w mediach społecznościowych!

Znajdziesz tam najświeższe informacje, obowiązujące promocje i konkursy!

Stay up to date and join ours social media fanpages!
There you will find our latest news, current promotions and contests!

facebook.com/castexpl
twitter.com/castex_pl
instagram.com/castex_pl
linkedin.com/company/castexpl
castex.pl/youtube

O nas / About us

Dlaczego warto nas wybrać?

Why choose us?

Nasze produkty charakteryzuje wysoka jakość oraz
funkcjonalność. Dążymy do tego, aby nasze urządzenia były
niezawodne i całkowicie bezawaryjne. Wdrażamy nowe
pomysły i nie boimy się innowacyjnych rozwiązań. To nasze
produkty tworzą naszą markę. Za ich sprawą dokonujemy
ekspansji na rynki europejskie i to dzięki nim wzmacniamy
naszą pozycję na rynku krajowym.

Our products are characterized by their high quality and
functionality and we strive to make our devices both reliable
and durable. We are always open to new ideas and innovative
solutions and as such it is the quaility of our products that
fortify our brand. Thanks to our exceptional products we are
expanding in the European market and strengthening our
position in the domestic market.

Platforma B2B

B2B Platform

Nasza platforma internetowa B2B zapewnia łatwą i szybką
realizację zamówień. Oferujemy również indywidualne
cenniki i oferty specjalne dla naszych klientów i partnerów.

Our B2B online platform ensures easy and fast order
processing. We also oﬀer individual price lists and
special oﬀers for our customers and partners.

Konkurencyjne ceny

Competitive prices

Możemy zaoferować bardziej konkurencyjne ceny
produktów bez pośredników. Możemy również oferować
rabaty i promocje w zależności od ilości i liczby zamówień.

We can oﬀer more competitive product prices without
intermediaries. We can also oﬀer discounts and promotions
depending on the quantity and number of orders.

Wyznaczony opiekun klienta

Account manager

Współpraca z naszymi partnerami to przyjemność.
Nasi stali klienci mają swoich opiekunów, którzy
pomogą i doradzą przy aktualnej ofercie i produktach.

Working with our partners is a pleasure. Our regular
clients have their own account managers who will help
and advise with current oﬀer and products.

Zostań autoryzowanym Partnerem!

Become an Authorized Partner!

Dołącz do grupy autoryzowanych partnerów CASTEX.
Współpracujemy z ﬁrmami z całego świata, które włączają
nasze profesjonalne produkty do swoich ofert.

Join the group of authorized CASTEX partners. We work with
companies from around the world that incorporate our
professional products into their oﬀers.

Współpracuj z nami jako sprzedawca lub dystrybutor naszych
produktów. Jeśli Twoja ﬁrma jest związana z przemysłem
motoryzacyjnym i dostarcza klientom nowoczesne materiały to
dobrze traﬁłeś!

We invite you to work with us as a reseller or distributor of our
products. If your company is involved in the automotive industry
and provides customers with modern materials, then you
you have come to the right place!

Eksportujemy do ponad 30 krajów!
We export to more than 30 countries!
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Nasza produkcja / Our production

CNC produkcja i obróbka

CNC production & machining

Prowadzimy produkcję własnych produktów, ale także
oferujemy kompleksowe usługi obróbki skrawaniem w
pełnym zakresie – od frezowania CNC, przez cięcie CNC i
toczenie, do grawerowania oraz gwintowania. Oferujemy
pomoc i służymy informacją na każdym etapie realizacji.

Not only do we manufacture our own products but we also
offer comprehensive machining services in full range: from
CNC milling, CNC cutting , turning, engraving and threading.
We can assure you that you are in good hands as we provide
both assistance and information at each stage of the process.

Od projektu do produktu
Najnowsze technologie
Dysponujemy rozbudowanym
parkiem maszynowym, dzięki któremu
kompleksowo realizujemy zamówienia.

Wykwalifikowana kadra
Nasz zespół to ambitni specjaliści,
którzy zdobyli doświadczenie w trakcie
profesjonalnego realizowania projektów.

Szeroki zakres zamówień
Realizujemy małe i duże zamówienia,
zawsze dbając o najwyższą jakość oraz
terminowość świadczonych usług.

Frezowanie CNC

Toczenie CNC

Obróbka materiałów

• Frezowanie
• Wiercenie
• Grawerowanie

• Toczenie
• Wiercenie
• Gwintowanie
• Inne

• Stal
• Stal nierdzewna
• Aluminium
• Tworzywa sztuczne
• Metale kolorowe
• Inne

Więcej szczegółów na naszej stronie

www.castex.pl
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Producent i dystrybutor wyposażenia warsztatów
Manufacturer and distributor of garage equipment

From project to product
Latest technologies
We have an extensive machinery park
thanks to which we comprehensively
realize orders.

Qualified staff
Our team consists of ambitious specialists
who have gained experience in the
professional implementation of projects.

A wide range of orders
We carry out small and large orders,
always taking care of the highest quality
and punctuality of provided services.

CNC Milling

CNC turning

• Milling
• Drilling
• Engraving

• Turning
• Drilling
• Threading
• Other

Treatment of materials
• Steel
• Stainless steel
• Aluminum
• Plastics
• Non-ferrous metals
• Other

Read more details on our website

www.castex.pl
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Wyważarki / Wheel Balancers

Wyważarki
Wheel Balancers
Wyważarki najwyższej jakości
Intuicyjna obsługa. Sprawdzony design. Wysoka jakość wykonania. W naszej
ofercie znajdziesz rozwiązania dla wulkanizacji, które zostały wypracowane
doświadczeniem i długoletnią obecnością na rynku.
Nasze modele charakteryzuje automatyczny pomiar parametrów koła oraz
zautomatyzowany system naprowadzania przy naklejaniu ciężarków, co w dużym
stopniu przyspiesza pracę. Dokładność i szybkość wyważania sprawiają, że praca na
naszych urządzeniach należy do przyjemnych!
Dodatkowo nasze modele posiadają funkcję automatycznego kalibrowania, programy
ALU oraz automatyczny START/STOP.

The highest quality wheel balancers
Intuitive operation. Trusted design. High quality workmanship. We offer
solutions for vulcanization, which have been developed by our experience and
a long presence on the market.
Our models feature automatic measurement of wheel parameters and an automated
guidance system during weight application, which greatly speeds up work. Accuracy and
speed of balancing make working with our machines a pleasure!
In addition, our models have an automatic calibration function, ALU programs and
automatic START/STOP.

Wyważarki / Wheel Balancers
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Wyważarki / Wheel Balancers
√
√

√

√

Cyrkiel (1szt.) / Caliper (1pc)

Szczypce (1szt.) / Pliers (1pc)

Stożki do osadzania kół (4szt.) / Wheel mounting cones (4 pcs.)

√

36mm

√

36mm

√

Osłona opony (1szt.) / Tyre cover (1 pc.)

Standardowe akcesoria / Standard accessories

Średnica wałka / Shaft diameter

Laser

Winda / Lift

√

√

√

√

36mm

√

√

√

√

36mm

√

√

Zaawansowane programy optym. zużycia ciężarków
Advanced weight consumption optimisation programmes

√

√

√

√

√

√

Ukryty ciężarek / Hidden weight

√

Automatyczne wprowadzanie średnicy

Automatyczne wprowadzanie szerokości
Automatic width input

√

√

√

√

√

√

36mm

√

√

√

√

√

√

√

5 + ALU-S

1

√

√

√

√

36mm

√

√

√

√

√

5 + ALU-S

√

√

√

√

√

36mm

√

√

√

√

√

√

5 + ALU-S

√

1

20

24

200

60

MONO

automat.

√

√

√

√

36mm

√

√

√

√

√

√

√

√

5 + ALU-S

√

1

20

24

200

60

MONO

automat.

osobowe
dostawcze
passenger / vans

√

√

√

5 + ALU-S

√

1

20

24

200

60

VIDEO

automat.

osobowe
dostawcze
passenger / vans

√

√

√

√

40mm

√

√

√

√

√

√

√

√

√

5 + ALU-S

1
√

20

24

200

60

LED

automat.

osobowe
dostawcze
passenger / vans

Automatyczne wprowadzanie odległości
Automatic distance entry

√

5 + ALU-S

3 + ALU-S

1
√

20

24

200

60

LED

automat.

osobowe
dostawcze
passenger / vans

CASB98MWAB

√

√

1

20

24

200

60

LED

automat.

osobowe
dostawcze
passenger / vans

CASB96AN CASB96LPW CASB96LPWAB

Automatyczne ustawienie koła w miejscu naklejenia ciężarka
Automatic wheel alignment at location where weight is applied

Autokalibracja / Autocalibration

Hamowanie w miejsciu naklejenia ciężarka
Braking at the point of application of the weight

3

√

Funkcje ALU / ALU functions

Hamulec mechaniczny / Mechanical brake

Automatyczny start/stop / Automatic start/stop

24
20

√

Max. szerokość koła / Max. wheel width

1

1

Max. średnica koła / Max. wheel diameter

200

60

LED

automat.

√

24
20

24

20

Obroty na min. / RPM per min.

Dokładność w [g] / Accuracy in grams

60
200

40

100

Max. waga koła / Max. wheel weight

LED

półautom.
semi-autom.

osobowe
dostawcze
passenger / vans

CASB2000C CASB2000CPW CASB96AAB

osobowe
osobowe
dostawcze
dostawcze
passenger / vans passenger / vans

CASB96B

LED

półautom.
semi-autom.

osobowe
passenger

CASB90

Wyświetlacz / Display

Przeznaczenie / Destination

Zdjęcie / Photo

Funkcja / Model

√

√

√

√

36mm

√

√

√

√

√

√

5 + ALU-S

√

1

20

24

200

60

LED

automat.

√

√

√

√

36mm

√

√

√

√

√

√

√

5 + ALU-S

√

1

20

24

200

60

MONO

automat.

√

√

√

√

36mm

√

√

√

√

3

√

1

20

24

200

150

LED

półautom.
semi-autom.

ciężarowe
trucks

CTXB-101Z CASB5610

osobowe
osobowe
dostawcze
dostawcze
passenger / vans passenger / vans

CASB99A

Wyważarki / Wheel Balancers

Wyważarka automatyczna CASTEX PRO CASB98MWAB
Automatic balancing machine CASTEX CASB98MWAB
 Cechy wyważarki

 About wheel balancer

Wyważarka CASB98MWAB przeznaczona jest do wyważania kół
samochodów osobowych i dostawczych. Posiada automatyczny pomiar
parametrów koła oraz zautomatyzowany system naprowadzania przy
naklejaniu ciężarków co w dużym stopniu przyspiesza pracę. Dokładność
i szybkość wyważania sprawiają, iż praca na tym urządzeniu należy do
przyjemnych.

The CASB98MWAB balancing machine is designed for balancing
the wheels of passenger cars and delivery vans. It has an automatic
measurement of wheel parameters and an automated guiding system
for sticking weights, which greatly speeds up the work. The accuracy
and speed of balancing make working on this device pleasant.

Dodatkowo wyważarka posiada funkcje automatycznego kalibrowania,
programy ALU oraz automatyczny start i stop. Model CASB98MWAB
wyposażony jest dodatkowo w automatyczny trzeci pomiar, hamulce
ułatwiający nabicie ciężarka w danym miejscu, ciekłokrystaliczny wyświetlacz
oraz automatyczny dojazd koła do miejsca nabicia i naklejenia ciężarka.

Cechy:
• Ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD
• Automatyczny pomiar średnicy i szerokości koła oraz odległości koła
od maszyny
• Funkcja autodiagnozy i autokalibracji
• Pięć funkcji ALU
• Wyważanie dynamiczne i statyczne
• Opatentowany intuicyjny panel sterujący
• Plastikowa osłona działająca w systemie START/STOP
• Pomocniczy hamulec nożny, ułatwiający aplikację ciężarka
• Laserowe naprowadzanie miejsca naklejenia ciężarka
• Automatyczne hamowanie koła w miejscu naklejania ciężarka
• Automatyczny dojazd koła do miejsca nabicia i naklejenia ciężarka

In addition, the balancer has automatic calibration functions, ALU
programs and automatic start and stop. The CASB98MWAB model is
additionally equipped with an automatic third measurement, brakes to
facilitate loading the weight in a given place, liquid crystal display and
automatic wheel access to the place of loading and sticking the weight.

Features:
• LCD display
• Automatic measurement of the diameter and width of the wheel and the
distance between the wheel and the machine
• Self-diagnosis and auto-calibration function
• Five ALU programs
• Dynamic and static balancing
• Patented intuitive control panel
• Plastic cover operating in the START / STOP system
• Auxiliary foot brake, facilitating the application of the weight
• Laser guiding the place of sticking the weight
• Automatic braking of the wheel at the place of the weight sticking
• Automatic wheel access to the place of loading and sticking the weight

Do wyposażenia podstawowego maszyny należą:

The basic equipment of the machine includes:

• Zestaw stożków
• Cyrkiel
• Szczypce wulkanizacyjne
• Nakrętka szybkomocująca wraz z tuleją
• Wałek gwintowany 36 mm
• Ciężarek kalibrujący 100g

• Set of cones
• Caliper
• Vulcanization pliers
• A quick-locking nut with a sleeve
• 36 mm threaded shaft
• Calibration weight 100g

 Dane techniczne / Technical features
Dane techniczne

Technical feature

Zasilanie

Power supply

Wartość / Value
230V

Moc silnika

Motor Power

0,2 [kW]

Dokładność wyważania

Balancing accuracy

+/- 1 [g]

Max. waga koła

Max. wheel weight

65 [kg]

Prędkość wyważania

Balancing speed

200 [obr/min]

Max. średnica obręczy

Max. rim diameter

24 [inch]

Max. szerokość obręczy

Max. rim width

20 [inch]

Czas pomiaru

Measuring time

≤ 8 [s]

Poziom hałasu

Noise level

≤ 70 [dB]

Wyważarki / Wheel Balancers
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Wyważarka automatyczna CASTEX CASB96LPWAB
Automatic balancing machine CASTEX CASB96LPWAB
 Cechy wyważarki

• Przeznaczona do aut osobowych, dostawczych i motocykli
• Automatyczny pomiar odległości i średnicy
• Opcjonalne ramię do pomiaru szerokości koła
• Automatyczna kalibracja i funkcja auto diagnostyki
• Zintegrowany innowacyjny wyświetlacz LCD
• Opatentowany intuicyjny panel sterujący
• Plastikowa osłona działająca w systemie START/STOP
• Intelligent Brake System zatrzymujący koło w miejscu
umieszczenia ciężarka
• Procedura wyważania statycznego, dynamicznego
• Funkcja podziału i ukrywania ciężarka
• Sześć zaawansowanych programów ALU/ALU-S
• Laserowy wskaźnik miejsca przyklejenia ciężarka
Opcjonalnie:
• adapter do kół nieprzelotowych
• stożek do felg o dużym otworze centrującym
• adapter do kół motocyklowych

 Wheel balancer features

• For passenger cars, vans and motorcycles
• Distance and wheel diameter’s automatic measuring
• Optional automatic width measuring
• Self-calibration and self diagnoses
• Innovative and integrated LCD display
• Intuitive, patented control panel
• Plastic cover with the START/STOP system
• Intelligent Brake System to stop the wheel at the weight location
• Static and dynamic balancing
• Function of sharing and hiding the weight
• Six advanced ALU/ALU-S programs
• Laser pointer of weight position
Optional:
• no hole adaptor
• adapter for motorcycle wheels
• special cone for wheel with large
centering hole

 Dane techniczne / Technical features
Dane techniczne

Technical feature

Wartość / Value

Zasilanie

Power supply

230V

Moc silnika

Motor Power

0,2 [kW]

Dokładność wyważania

Balancing accuracy

+/- 1 [g]

Max. waga koła

Max. wheel weight

65 [kg]

Prędkość wyważania

Balancing speed

200 [obr/min]

Max. średnica obręczy

Max. rim diameter

24 [inch]

Max. szerokość obręczy

Max. rim width

20 [inch]

Czas pomiaru

Measuring time

≤ 8 [s]

Poziom hałasu

Noise level

≤ 70 [dB]

Waga netto/brutto maszyny

Net/Gross weight

98/120 [kg]

Wymiar opakowania

Packing dimension

950x750x1150 [mm]

 Wersje / Versions
Wersja CASB96LPW:

• Hamulec nożny
• Bez funkcji laserowego wskaźnika naklejenia ciężarka

Version CASB96LPW:

• Manual brake pedal
• Without the laser function
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Wyważarki / Wheel Balancers
Wyważarka automatyczna CASB96AAB
Automatic wheel balancer CASB96AAB
 Cechy wyważarki

 Wheel balancer features

• Przeznaczona do kół aut osobowych, dostawczych i motocykli
• Wyświetlacz LED
• Automatyczny pomiar odległości i średnicy koła
• Funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny
• 5 funkcji ALU
• Wyważanie dynamiczne i statyczne
• Program ALU-S
• Automatyczny hamulec w miejscu naklejenia ciężarka
• Laserowy wskaźnik miejsca przyklejenia ciężarka

• For passenger cars, vans and motorcycles
• Digital LED display
• Distance and wheel diameter automatic measuring
• Self-calibration and self diagnoses
• 5 ALU functions
• Static and dynamic balancing
• ALU-S program
• Automatic brake at the point of application of the weight
• Laser pointer of weight position

Opcjonalnie:
• adapter do kół nieprzelotowych
• adapter do kół motocyklowych
• stożek do felg o dużym otworze centrującym
zablokowanie koła podczas nabijania ciężarka

Optional:
• wheel without a centering hole adapter
• motorcycle wheels adapter
• special cone for wheel with large centering hole

 Dane techniczne / Technical features
Dane techniczne

Technical feature

Wartość / Value

Zasilanie

Power supply

230V

Moc silnika

Motor Power

0,2 [kW]

Dokładność wyważania

Balancing accuracy

+/- 1 [g]

Max. waga koła

Max. wheel weight

65 [kg]

Prędkość wyważania

Balancing speed

200 [obr/min]

Max. średnica obręczy

Max. rim diameter

24 [inch]

Max. szerokość obręczy

Max. rim width

20 [inch]

Czas pomiaru

Measuring time

≤ 8 [s]

Poziom hałasu

Noise level

≤ 70 [dB]

Waga netto/brutto maszyny

Net/Gross weight

98/120 [kg]

Wymiar opakowania

Packing dimension

950x750x1150 [mm]

Wyważarka automatyczna CASTEX CASB2000CPW
Automatic wheel balancer CASTEX CASB2000CPW
 Cechy wyważarki

 About wheel balancer

• Przeznaczona do kół aut osobowych,
dostawczych oraz motocykli
• Czytelny wyświetlacz LED z regulacją jasności
• Automatyczny pomiar odległości i średnicy koła
• Funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny
• 3 Funkcje ALU
• Rozbudowana funkcja ALU-S
• Funkcja podziału i ukrywania ciężarka
• Funkcja optymalizacji niewyważenia
• Wyważanie dynamiczne i statyczne
• Automatyczny START/STOP
• Ramię do pomiaru szerokości koła

• For passenger cars, vans and motorcycles
• Digital LED display with brightness adjustment
• Distance and wheel diameter automatic measuring
• Self-calibration and self diagnoses
• 3 ALU programs for alloy rims
• Expanded function ALU-S
• Sharing and hiding the weight function
• Unbalance optimization function
• Static and dynamic balancing
• Automatic START/STOP
• Automatic width measuring

Opcjonalnie:
• adapter do kół nieprzelotowych
• adapter do kół motocyklowych
• stożek do felg o dużym otworze centrującym

Optional:
• universal adapter for nothrough wheels
• motorcycle wheels adapter
• special cone for wheel with large centering hole

 Dane techniczne / Technical features
Dane techniczne

Technical feature

Zasilanie

Power supply

Wartość / Value
230V

Moc silnika

Motor Power

0,2 [kW]

Dokładność wyważania

Balancing accuracy

+/- 1 [g]

Max. waga koła

Max. wheel weight

65 [kg]

Prędkość wyważania

Balancing speed

200 [obr/min]

Max. średnica obręczy

Max. rim diameter

24 [inch]

Max. szerokość obręczy

Max. rim width

20 [inch]

Czas pomiaru

Measuring time

≤ 8 [s]

Poziom hałasu

Noise level

≤ 70 [dB]

Waga netto/brutto maszyny

Net/Gross weight

98/120 [kg]

Wymiar opakowania

Packing dimension

950x750x1150 [mm]

Wyważarki / Wheel Balancers

Wersja CASB2000C:

• Brak ramienia do pomiaru szerokości koła
Version CASB 2000C: Automatic width measuring not included.
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Wyważarki / Wheel Balancers

Automatyczna wyważarka CASTEX CASB99A

Automatic wheel balancer CASB99A
 Cechy wyważarki

 About wheel balancer

Wyważarka CASB99A to uniwersalne urządzenie przeznaczone do
wyważania kół samochodów osobowych i dostawczych.

The CASB99A balancing machine is an universal device designed for
balancing passenger cars and vans.

Maszynę charakteryzuje automatyczny pomiar odległości i średnicy koła,
pozwala to na wyeliminowanie błędów pomiarowych oraz jednocześnie skraca
proces wprowadzania parametrów. Dodatkowo wyważarka posiada funkcje
automatycznego kalibrowania, 3 programy ALU oraz automatyczny start i
stop. Istotną zaletą maszyny jest jej intuicyjna obsługa. Zwiększa to komfort
pracy oraz pozwala na szybkie zaadaptowanie maszyny w środowisku pracy.
Górna pokrywa wyważarki wykonana została z tworzywa sztucznego i posiada
szereg przegródek ułatwiających organizację materiałów eksploatacyjnych w
warsztacie. Wyważarka CASB99A to maszyna wykazująca się precyzyjnością
pomiaru (na poziomie dokładności +/-1 g) oraz kompatybilnością pomiędzy
ceną a funkcjonalnością urządzenia.

The machine is characterized by automatic measurement of distance
and wheel diameter. Additionally, the balancer has the following
functions automatic calibration, 3 ALU programs and automatic
start and stop. An important advantage of the machine is its intuitive
operation. This increases the comfort of work comfort and allows for
quick adaptation of the machine in the working environment.
The upper cover of the balancer is made of plastic and has a number
of compartments facilitating the organisation of consumables in
the workshop. The CASB99A balancer is a machine demonstrating
precision measurement precision (on the level of accuracy +/-1 g) and
compatibility between price and functionality.

Cechy:

 Dane techniczne / Technical features
Dane techniczne

Technical feature

Wartość / Value

Zasilanie

Power supply

230V

Moc silnika

Motor Power

0,2 [kW]

Dokładność wyważania

Balancing accuracy

+/- 1 [g]

Max. waga koła

Max. wheel weight

60 [kg]

Prędkość wyważania

Balancing speed

200 [obr/min]

Max. średnica obręczy

Max. rim diameter

24 [inch]

Max. szerokość obręczy

Max. rim width

20 [inch]

Czas pomiaru

Measuring time

≤ 8 [s]

Poziom hałasu

Noise level

≤ 70 [dB]

Waga netto/brutto maszyny

Net/Gross weight

98/120 [kg]

Wymiar opakowania

Packing dimension

950x750x1150 [mm]

• Prosta, intuicyjna obsługa
• Automatyczny pomiar odległości i średnicy koła
• Funkcja automatycznego kalibrowania
• Automatyczny START/STOP
• 5 funkcji ALU
• Wyświetlacz LED
• Program ALU-S

Features:
• Simple, intuitive operation
• Automatic measurement of the
distance and diameter of the wheel
• Automatic calibration function
• Automatic START / STOP
• 5 ALU programs
• LED display
• ALU-S program

Do wyposażenia podstawowego maszyny należą:
• Zestaw stożków
• Cyrkiel
• Szczypce wulkanizacyjne
• Nakrętka szybkomocująca wraz z tuleją
• Wałek gwintowany
• Ciężarek kalibrujący 100g

The basic equipment of the machine includes:
• A set of cones
• Caliper
• Vulcanization pliers
• A quick-locking nut with a sleeve
• Threaded shaft
• 100g calibration weight
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Wyważarki / Wheel Balancers
Wyważarka automatyczna CASTEX CASB96AN
Automatic wheel balancer CASTEX CASB96AN
 Cechy wyważarki

 Wheel balancer features

• Przeznaczona do aut osobowych, dostawczych oraz motocykli
• Funkcja automatycznej kalibracji
• Czujniki niewyważenia oraz czujniki pomiarowe
• Automatyczny START/STOP
• Automatyczne wprowadzanie odległości i średnicy
• Wyświetlacz LED
• 5 funkcji ALU
• Wyważanie dynamiczne i statyczne
• Program ALU-S

• Suitable for passenger cars, vans and motorcycles
• Automatic calibration function
• Unbalance and measurement sensors
• Automatic START/STOP
• Automatic entry of distance and diameter
• LED display
• 5 ALU functions
• Static and dynamic balancing
• ALU-S program

 Dane techniczne / Technical features
Dane techniczne

Technical feature

Zasilanie

Power supply

Wartość / Value
230V

Moc silnika

Motor Power

0,2 [kW]

Dokładność wyważania

Balancing accuracy

+/- 1 [g]

Max. waga koła

Max. wheel weight

60 [kg]

Prędkość wyważania

Balancing speed

200 [obr/min]

Max. średnica obręczy

Max. rim diameter

24 [inch]

Max. szerokość obręczy

Max. rim width

20 [inch]

Czas pomiaru

Measuring time

≤ 8 [s]

Poziom hałasu

Noise level

≤ 70 [dB]

Waga netto/brutto maszyny

Net/Gross weight

98 /120 [kg]

Wymiar opakowania

Packing dimension

950x750x1150 [mm]

Wyważarka półautomatyczna CASTEX CASB96B
Semi-automatic wheel balancer CASTEX CASB96B
 Cechy wyważarki

 About wheel balancer

• Do kół aut osobowych, dostawczych i motocykli
• Wyświetlacz LED
• Funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny
• 5 fukcji ALU
• Fukcja ALU-S
• Funkcja optymalizacji niewyważenia
• Niezawodna i sprawdzona konstrukcja
• Wyważanie dynamiczne i statyczne

• For passenger cars, vans and motorcycles
• Digital LED display
• Self-calibration and self diagnoses
• 5 ALU programs for alloy rims
• ALU-S function
• Optimization unbalance function
• Reliable and proven design
• Static and dynamic balancing

Opcjonalnie:
• adapter do kół nieprzelotowych
• stożek do felg o dużym otworze centrującym
• adapter do kół motocyklowych

Optional:
• universal adapter for nothrough wheels
• special cone for wheel with large centering hole
• motorcycle wheels adapter

 Dane techniczne / Technical features
Dane techniczne

Technical feature

Zasilanie

Power supply

Wartość / Value
230V

Moc silnika

Motor Power

0,2 [kW]

Dokładność wyważania

Balancing accuracy

+/- 1 [g]

Max. waga koła

Max. wheel weight

65 [kg]

Prędkość wyważania

Balancing speed

200 [obr/min]

Max. średnica obręczy

Max. rim diameter

24 [inch]

Max. szerokość obręczy

Max. rim width

20 [inch]

Czas pomiaru

Measuring time

≤ 8 [s]

Poziom hałasu

Noise level

≤ 70 [dB]

Waga netto/brutto maszyny

Net/Gross weight

98/110 [kg]

Wymiar opakowania

Packing dimension

950x750x1150 [mm]

Wyważarki / Wheel Balancers
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Wyważarki / Wheel Balancers
Wyważarka półautomatyczna CASTEX CASB90
Semi-automatic wheel balancer CASB90
 Cechy wyważarki

 About wheel balancer

• Przeznaczona do kół aut osobowych oraz motocykli
• Bardzo niska prędkość obrotowa pomiaru nie wymaga użycia dużej siły
• Wyświetlacz LED
• Uproszczona forma wprowadzania parametrów koła
• Prosty i funkcjonalny panel sterujący
• Funkcja autodiagnozy
• Szybka autokalibracja
• 4 Funkcje ALU
• Wyważanie dynamiczne i statyczne
• Niewielka waga ułatwia transport i przemieszczanie urządzenia

• For passenger cars and motorcycles
• Very low speed does not require the use of excessive force
• Digital LED display
• Wheel parameter input simplified form
• Simple and functional control panel
• Self diagnoses
• Fast self-calibration
• 4 ALU programs for alloy rims
• Static and dynamic balancing
• Low weight for easy transport
and movement of equipment

Opcjonalnie:
• adapter do kół nieprzelotowych
• adapter do kół motocyklowych

Optional:
• wheel without a centering hole adapter
• motorcycle wheels adapter

 Dane techniczne / Technical features
Dane techniczne

Technical feature

Zasilanie

Power supply

Wartość / Value
230V

Dokładność wyważania

Balancing accuracy

+/- 1 [g]

Max. waga koła

Max. wheel weight

40 [kg]

Prędkość wyważania

Balancing speed

70-200 [obr/min]

Max. średnica obręczy

Max. rim diameter

24 [inch]

Max. szerokość obręczy

Max. rim width

20 [inch]

Czas pomiaru

Measuring time

≤ 8 [s]

Poziom hałasu

Noise level

≤ 70 [dB]

Waga netto/brutto maszyny

Net/Gross weight

50/70 [kg]

Wymiar opakowania

Packing dimension

650x560x1100 [mm]

Wyważarka automatyczna CTXB-101Z
Automatic wheel balancer CTXB-101Z
 Cechy wyważarki

• For passenger cars, vans and motorcycles
• Distance and wheel diameter automatic measuring, with optional automatic width
measuring
• Self-calibration and self diagnoses
• Innovative integrated color LCD display
• Patented intuitional control panel
• Plastic cover with the START / STOP system
• Intelligent Brake System to stop the wheel at the weight location
• Static and dynamic balancing, feature sharing and hiding the weight
• 5 ALU programs for alloy rims
• Expandedfunction ALU-S with a graphical indicator of
sticking weight
• Auxiliary brake which facilitates applications weight
• Optimization unbalance function

Opcjonalnie:
• adapter do kół nieprzelotowych
• adapter do kół motocyklowych
• stożek do felg o dużym otworze centrującym

Optional:
• no hole adapter
• adapter for motorcycle wheels
• special cone for wheel
with large centering
hole

 Dane techniczne / Technical features
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 About wheel balancer

• Przeznaczona do aut osobowych, dostawczych i motocykli
• Automatyczny pomiar odległości i średnicy opcjonalne ramię
do pomiaru szerokości koła
• Automatyczna kalibracja i funkcja auto diagnostyki
• Zintegrowany innowacyjny kolorowy wyświetlacz LCD
• Opatentowany intuicyjny panel sterujący
• Plastikowa osłona działająca w systemie START/STOP
• Intelligent Brake System zatrzymujący koło w miejscu umieszczenia ciężarka
• Procedura wyważania statycznego, dynamicznego, funkcja podziału i ukrywania
ciężarka
• Pięć funkcji ALU do felg aluminiowych
• Rozbudowana funkcja ALU-S z graficznym wskaźnikiem klejenia ciężarka
• Hamulec pomocniczy ułatwiający aplikację ciężarka
• Optymalizacja niewyważenia

Dane techniczne

Technical feature

Zasilanie

Power supply

Wartość / Value
230V

Moc silnika

Motor Power

0,2 [kW]

Dokładność wyważania

Balancing accuracy

+/- 1 [g]

Max. waga koła

Max. wheel weight

60 [kg]

Prędkość wyważania

Balancing speed

200 [obr/min]

Max. średnica obręczy

Max. rim diameter

24 [inch]

Max. szerokość obręczy

Max. rim width

20 [inch]

Czas pomiaru

Measuring time

≤ 8 [s]

Poziom hałasu

Noise level

≤ 70 [dB]

Waga netto/brutto maszyny

Net/Gross weight

98/120 [kg]

Wymiar opakowania

Packing dimension

950x750x1150 [mm]

Producent i dystrybutor wyposażenia warsztatów
Manufacturer and distributor of garage equipment

Wyważarki / Wheel Balancers

Akcesoria do wyważarek / Wheel balancers accessories



Standardowe akcesoria do wyważarek
Standard wheel balancers accessories
Cyrkiel do pomiaru szerokości felgi

Caliper

CAW-116

CAW-116

Cyrkiel do wyważarki służy do szybkiego i
dokładnego pomiaru szerokości felg. Jest to
niezastąpione narzędzie w każdym warsztacie
wulkanizacyjnym oraz punktach sprzedaży felg.
Skala szerokości felg: 2” - 14”.

The calliper for the balancing machine is
used for fast and accurate measurement
of rim width. It is an indispensable tool in
every vulcanizing workshop shops and wheel
sellers. Scale for rim width: 2” - 14”.

Nakrętka szybkomocująca z akcesoriami

Handle nut with additional parts

Uchwyt szybko mocujący przeznaczony jest do
szybkiego mocowania kół na gwintowanym trzpieniu
wyważarki. Popularna konstrukcja motylka z dwoma
wkładkami gwintowanymi i blokadą sprężynową
zwalnianą jednym palcem.

Handle nut is designed for quick mounting
of wheels on threaded shaft of the balancing
machine. Popular butterﬂy design with two
threaded inserts and a spring lock one finger
release.

CAW-0004 (36mm)
CAW-0006 (40mm)

CAW-116

CAW-0004 (36mm)
CAW-0006 (40mm)

Stożki centrujące do wyważarki

Cones set

Stożki służą do centrycznego zamocowania
kół z otworem centralnym na trzpieniu
wyważarki. Gwarantują uzyskiwanie
poprawnych pomiarów niewyważenia.

The cones are used for centric mounting
of wheels with central hole on the mandrel
of the balancing machine. They guarantee
obtaining correct unbalance measurement.

CAW-0002 (36mm)
CAW-0003 (40mm)



Szczypce wulkanizacyjne
Clip-on weights pliers

CAW-0002 (36mm)
CAW-0003 (40mm)
Ciężarek kalibrujący 100g
Calibration weight 100g

CAW-0100

Opcjonalne akcesoria do wyważarek
Optional wheel balancers accessories (additional cost)
Adapter do kół nieprzelotowych

No hole adaptor

Uchwyt szpilkowy do wyważarek służy do
montażu i wyważenia felg nieprzelotowych,
czyli nie posiadających otworu centralnego.
Zastosowanie: felgi 3, 4 i 5 otworowe. Uchwyt
36mm - istnieje możliwość zmiany na 40mm.

Pin holders for balancing machines are used for
mounting and balancing for mounting and balancing
blind rims, i.e. rims without center hole. Application:
rims with 3, 4 and 5 rims. Holder 36mm - it is possible
to change to 40mm.

C05/0204

C05/0204

Stożek do busów 36mm / 40mm
Cone for buses 36 / 40 mm
C05/0166 (36mm)
C05/0176 (40mm)

Stożek centrujący do busów, suv-ów, furgonetek,
samochodów ciężarowych oraz dostawczych.

Akcesoria do wyważarek / Wheel balancers accessories

Przystawka do kół motocykolwych
Adapter for motorcycle wheels
CAW-0125

ul. Ludwikowo 2C | 85-502 Bydgoszcz, Poland | +48 52 515 64 22 / +48 52 348 78 23 | www.castex.pl
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Montażownice / Tyre Changers

Montażownice
Tyre Changers
Nowoczesna funkcjonalność
Nasze modele montażownic cechuje stół z czterema szczękami sterowanymi
za pomocą solidnych siłowników oraz zbijak. Wybrane modele posiadają
zbijak sterowany joystickiem, co znacznie przyspiesza obsługę maszyny. Dwie
prędkości stołu oraz inflator sprawiają, że praca z maszynami Castex jest prosta
i przyjemna!
Ze względu na różnice konstrukcyjne do wyboru są dwa modele: montażownice półautomatyczne
CASC502 oraz automatyczne CASC506-PRO. Pierwsze z nich dedykowane są osobom ceniącym
sobie prostą obsługę oraz ergonomiczność. W przypadku CASC506-PRO mamy do czynienia
z w pełni profesjonalnym urządzeniem, które rozbudowano dodatkowo o trójfunkcyjne ramię
pomocnicze, ułatwiające demontaż opon niskoprofilowych i typu run flat.

Modern functionality
Our tyre changers models feature a table with four jaws controlled by solid
cylinders and a bead breaker. Selected models are equipped with a joystick
controlled bead breaker, which significantly speeds up the operation of the
machine. Two table speeds and an inflator make working with Castex machines
easy and enjoyable!
Due to the design differences, there are two options to choose from: semi-automatic tyre changers
CASC502 and automatic tyre changers CASC506-PRO. The first of them are dedicated people
who admire user friendly and ergonomic in machine. In this instance of CASC506-PRO we have
a fully professional device, which further enhanced with three-way help arm which facilitates the
removal of low profile tyres and run flat type tyre.
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Montażownice / Tyre Changers

Montażownice / Tyre Changers
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12" - 22"

2500 [kg]

6-8 obr/min [rpm]

Średnica felgi, chwyt wewnętrzny
Rim diameter, inner grip

Siła zbijaka
Bead-breaker force

Prędkość obrotowa stołu
Table speed

CASC506

√

√

Nakładki na felgi aluminiowe (4szt.)
Caps for alloy wheels (4 pcs)

√

√

√

√

√

√

√

Pistolet z manometrem (1szt.)
Gauge gun (1pc.)

√

√

Pędzel (1szt.)
Brush (1pc)

√

√

√

√

Łyżka montażowa (1szt.)
Mounting lever (1pc)

√

√

241 [kg]

√

Stopka do montażownicy+uchwyt C05/0110
Quick change mounting head C05/0110

238 [kg]

241 [kg]

√

√

Pneumatyczne ramię odchylane w tył/Pneumatic
swing arm

√

√

√

6-8 + 12-14
obr/min [rpm]

6-8 + 12-14
obr/min [rpm]
√

2500 [kg]

12" - 24"

10" - 21"

automat.
automatic

2500 [kg]

12" - 24"

10" - 21"

automat.
automatic

opcjonalne / optional* opcjonalne / optional*

opcjonalne / optional*

6-8 obr/min [rpm]

2500 [kg]

12" - 24"

10" - 21"

automat.
automatic

√

Waga/Weight

CASC506-PRO

CTXC-202

CASC6210

√

√

√

√

255 [kg]

√

√

6-8 obr/min [rpm]

3000 [kg]

14" - 26"

13" - 23"

automat.
automatic

√

√

√

√

647 [kg]

7-8 obr/min [rpm]

2500 [kg]

14" - 26"

półautomat.
semi-autom.

ciężarowych / rolniczych
osobowych / dostawczych osobowych / dostawczych osobowych / dostawczych
osobowych / dostawczych
budowlanych
motocyklowych
motocyklowych
motocyklowych
passenger / vans
passenger / vans / motorbikes passenger / vans / motorbikes passenger / vans / motorbikes
trucks / agricultural

CASC505

Dwie prędkości stołu/Two table speeds

Inﬂator

191 [kg]

10" - 18"

Średnica felgi, chwyt zewnętrzny
Rim diameter, outer grip

Zbijak sterowany joystickiem
Joystick-controlled rammer

półautomat.
semi-autom.

passenger / vans

osobowych
dostawczych

CASC502

Typ / Type

Przeznaczone dla / Intended for

Zdjęcie / Photo

Model

√

√

√

√

758 [kg]

7-8 obr/min [rpm]

2500 [kg]

14" - 42"

półautomat.
semi-autom.

trucks / agricultural

ciężarowych / rolniczych
budowlanych

CASC598

Montażownice / Tyre Changers

Automatyczna montażownica do kół CASTEX CASC506-PRO
Automatic tyre changer CASTEX CASC506-PRO
 Cechy montażownicy

 Dane techniczne / Technical features

Automatyczna montażownica do kół samochodów osobowych, dostawczych
i motocyklowych. Posiada stół z czterema szczękami sterowanymi za pomocą
solidnych siłowników oraz ZBIJAK, który pozwala na uzyskanie siły o wartości
aż 2500kg. Zbijak sterowany jest joystickiem, co znacznie przyspiesza obsługę
maszyny. Jego specjalny wyprofilowany kształt w znaczny sposób ułatwia
ściąganie opony.
Co wyróżnia model CASC506-PRO?
Dołączona do zestawu stopka C05/0110, która ogranicza do minimum
możliwość porysowania lub wgniecenia obręczy felgi oraz inflator, który
wspomaga napompowanie koła.
Montażownicę charakteryzuje pneumatycznie sterowane oraz blokowane
uchylne ramię główne, dodatkowe wzmocnienia oraz sześciokątny trzpień
prowadzący.

Dane techniczne

Technical feature

Zasilanie

Power supply

Wartość / Value
400V

Moc silnika

Motor Power

0,75 [kW]

Zewnętrzne mocowanie felgi

Outside clamping

10-21 [inch]

Wewnętrzne mocowanie felgi

Inside clamping

12-24 [inch]

Max szerokość felgi

Wheel width

14” [inch]

Siła zbijaka

Bead-breaker force

2500 [kg]

Maksymalna średnica koła

Max. wheel diameter

41 [inch] 1040 [mm]

Maksymalna szerokość koła

Max. wheel width

14 [inch] 355 [mm]

Pobór powietrza

Air supply

8-10 [bar]

Poziom hałasu

Noise level

<70 [dB]

Regulowany zbijak z joystickiem CCM-0005
Adjustable bead breaker with joystick CCM-0005

CASC506-PRO posiada dwie prędkości stołu.

 About tyre changer
Automatic tyre changer assembler for passenger car, truck and motorcycle wheels*.
It has a table with four jaws controlled by solid cylinders and a bead breaker, which
allows to obtain force up to 2500 kg. The bead breaker is controlled by a joystick,
which significantly speeds up the operation of the machine. It’s special profiled shape
significantly facilitates tire removal.
What makes the CASC506-PRO different?
The included C05/0110 foot, which minimizes the possibility of scratching or denting
the rim, and the inflator that assists in inflating the wheel.
Features include a pneumatically operated and lockable tilting main arm, additional
reinforcements and a hexagonal guide pin.
The CASC506-PRO has two table speeds.

Wersja CASC506 / Version CASC506
• Bez zestawu szybkomocującego do stopki montażowej
• Bez inflatora
• Without quick change mounting set
• Without inflator

• Model CASC506-PRO zawiera zestaw
szybkomocujący do stopki montażowej
• Quick change mounting set
included in CASC506-PRO
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Montażownica automatyczna do kół CASTEX CASC505
Automatic tyre changer CASC505
 Cechy montażownicy

 About tyre changer

Automatyczna montażownica CASC505 do opon samochodów osobowych,
dostawczych i motocykli to idealne rozwiązanie dla wszystkich warsztatów.
Zaawansowana technicznie konstrukcja zapewnia wyjątkową sztywność. Maszyna
wyposażona w pneumatycznie sterowane i blokowane uchylne ramię główne,
umożliwia szybką i bezpieczną wymianę opon. W dowolnym momencie istnieje
możliwość rozbudowania maszyny poprzez instalację dodatkowego trójfunkcyjnego
prawego ramia pomocniczego do opon nisko-profilowych i run flat.

Automatic tyre changer CASC505 for cars, vans and motorcycles tyres; is
the ideal solution for all garages. Technically advanced design provides
exceptional rigidity. Machine is equipped with pneumatically operated and
blocked main arm, which enables rapid and secure tyres exchange. At any
time you can expand the machine by adding multifunctional help arm for
low profile and run flat tyres.

Co wyróżnia model CASC505?
Pneumatycznie sterowane oraz blokowane uchylne ramię główne, dodatkowe
wzmocnienia oraz sześciokątny trzpień prowadzący.
Maszynę można wyposażyć w ramię pomocnicze wspomagające docisk opony
podczas demontażu i montażu opon oraz inflator.
Opcjonalnie: przystawka do kół motocyklowych

 Dane techniczne / Technical features
Dane techniczne

Technical feature

Zasilanie

Power supply

400V

Moc silnika

Motor Power

0,75 [kW]

What makes the CASC505 different?
Pneumatically controlled and locked pivoting main arm, additional
reinforcements and hexagonal guide pin.
The machine can be equipped with an auxiliary arm to support tire pressure
during removal and installation of tires and an inflator.
Optional: adapter for motorcycle
wheels

Wartość / Value

Zewnętrzne mocowanie felgi

Outside clamping

10-21 [inch]

Wewnętrzne mocowanie felgi

Inside clamping

12-24 [inch]

Szerokość felgi

Wheel width

3-1 4 [inch]

Siła zbijaka

Bead-breaker force

2500 [kg]

Maksymalna średnica koła

Max. wheel diameter

41 [inch] 1040 [mm]

Maksymalna szerokość koła

Max. wheel width

14 [inch] 355 [mm]

Pobór powietrza

Air supply

8-10 [bar]

Poziom hałasu

Noise level

<70 [dB]

Waga netto/brutto

Net/Gross weight

208/238 [kg]

Waga ramienia netto/brutto

Net/Gross weight help arm

60/69 [kg]

Wymiar opakowania

Packaging dimensions

1080x900x1700 [mm]

Wymiar opakowania ramienia

Packaging dimensions

1050x450x430[mm]

 Wyposażenie dodatkowe / Additional equipment
Automatyczna, sterowana
pneumatycznie głowica montażowa CAM-117
Automatic, pneumatic controlled assembly head
CAM-117

Inflator z wężem do montażownicy CAM127
Inflator with a hose CAM127

Ramię pomocnicze CAM113/505
Help arm CAM113/505

Regulowany zbijak z joystickiem CCM-0005
Adjustable bead breaker with joystick CCM-0005

Odchylane pneumatyczne ramię
Pneumatic controlled arm

Montażownice / Tyre Changers
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Montażownica półautomatyczna do kół CASTEX CASC502
Semi-automatic tyre changer CASC502
 Cechy montażownicy

 Tyre changer features

Półautomatyczna
montażownica
CASC502
to podstawowa wersja montażownicy do kół
aut osobowych i dostawczych. Sprawdza się
wszędzie tam, gdzie potrzebna jest maszyna
o nieskomplikowanej budowie i wytrzymałej
konstrukcji.

Semi-automatic tyre changer CASC502 is the
basic version of a tyre changer for passenger
cars and vans wheels. It’s excellent when you
need a machine with a simple design and
robust construction.

Opcjonalnie:
• jednofunkcjonalne ramię pomocnicze
(CAM113/502)
• przystawka do kół motocyklowych

Optional:
• one function left help arm (CAM113/502)
• adapter for motorcycle wheels

 Dane techniczne / Technical features

16

Dane techniczne

Technical feature

CASC502

Zasilanie

Power supply

230V / 400V

Moc silnika

Motor Power

0,75 [kW]

Zewnętrzne mocowanie felgi

Outside clamping

10-18 [inch]

Wewnętrzne mocowanie felgi

Inside clamping

12-22 [inch]

Maksymalna średnica koła

Max. wheel diameter

38 [inch] 960 [mm]

Pobór powietrza

Air supply

8-10 [bar]

Poziom hałasu

Noise level

<70 [dB]

Szerokość felgi

Wheel width

3-13 [inch]

Siła zbijaka

Bead-breaker force

2500 [kg]

Waga netto/brutto maszyny

Net/Gross weight

178/191 [kg]

Wymiar opakowania

Packing dimension

970x750x950 [mm]

 Najczęściej zadawane pytania

 Frequently asked questions

Czym różni się montażownica automatyczna od
półautomatycznej?

What is the difference between an automatic and a
semi automatic machine?

Główna różnica wynika z konstrukcji obu maszyn. W przypadku
montażownic półautomatycznych do czynienia mamy z ramieniem
odchylanym ręcznie na bok. Montażownica automatyczna
posiada ramię odchylane pneumatycznie do tyłu. Dzięki temu
zwiększa się obszar roboczy oraz komfort pracy.

The main difference is in their construction. Semi-automatic tyre
changer has got main arm manually tilted to the side. Automatic
tyre changer has got main arm pneumatically tilted to the back.
The work area is larger and work comfort is higher.

Różnice w mocowaniu

Clamping of the rim

Model

Mocowanie
zewnętrzne

Mocowanie
wewnętrzne

Product

Outside clamping

Inside clamping

CASC502

10-18 [cal]

12-22 [cal]

CASC502

10-18 [cal]

12-22 [cal]

CASC506

10-21 [cal]

12-24 [cal]

CASC506

10-21 [cal]

12-24 [cal]

Producent i dystrybutor wyposażenia warsztatów
Manufacturer and distributor of garage equipment

Montażownice / Tyre Changers

Montażownice / Tyre Changers
Montażownica do kół automatyczna CTX202
Automatic tyre changer CTXC-202
 Cechy montażownicy

 Tyre changer features

• Wzmocniona i powiększona wersja montażownicy automatycznej
• Budowa zapewniająca wysoką sztywność konstrukcji
• Wzmocnione pneumatycznie odchylane ramię główne
• Pneumatycznie blokowany zespół ramion
• Unowocześniony i powiększony stół montażowy o zwiększonym
zakresie pracy
• Powiększony zbijak o zwiększonej sile
• Dwie prędkości robocze stołu sterowane pedałem
• Zespół pompowania koła ze stacjonarnym manometrem
sterowany pedałem
• Niezawodne skręcane szybkozłącza pneumatyczne
• Zespół przygotowania powietrza z reduktorem ciśnienia
• Możliwość montażu trójfunkcyjnego prawego ramienia
pomocniczego do opon nisko-profilowych i run flat

• Strengthened and enlarged version of the automatic
tyre changer
• Design for high rigidity
• Enhanced main arm deflected pneumatically
• Pneumatically locked arms
• Modernized and enlarged turntable with increased
operating range
• Enlarger powerful bead breaker cylinder
• Two speed pedal-operated table
• Pumping wheels with pedal-controlled steady-gauge system
• Reliable pneumatic screwed quick couplers
• Air preparation module with pressure regulator
• Possibility of mounting a multifunctional right help arm
to the low profile tyres and run flat

Opcjonalnie: przystawka do kół motocyklowych, ramię pomocnicze do
opon nieskopofilowych oraz typu run-flat

Optional: adapter for motocycle wheels, help arm
for the low profile tyres and run-flats

Co wyróżnia model CTXC-202?
CTXC-202 posiada dwie prędkości stołu oraz pneumatycznie sterowane
oraz blokowane uchylne ramię główne, dodatkowe wzmocnienia oraz
sześciokątny trzpień prowadzący.
Maszynę można wyposażyć w ramię pomocnicze wspomagające docisk
opony podczas demontażu i montażu opon oraz inflator.

What makes the CTXC-202 different?
CTXC-202 has two table speeds and a pneumatically
controlled and locked pivoting main arm, additional
reinforcements and a hexagonal guide pin.
The machine can be equipped with an
auxiliary arm to support tire pressure
during removal and installation of tires
and an inflator.

 Dane techniczne / Technical features
Dane techniczne

Technical feature

Zasilanie

Power supply

Wartość / Value
400V

Moc silnika

Motor Power

0,75/1,1[kW]

Zewnętrzne mocowawnie felgi

Outside clamping

14-26 [inch]

Wewnętrzne mocowanie felgi

Inside clamping

12-23 [inch]

Szerokość felgi

Rim width

14 [inch]

Siła zbijaka

Bead-breaker force

3000 [kg]

Waga netto/brutto maszyny

Net/gross weight

225/255 [kg]

Wymiar opakowania

Packaging dimensions

1130 x 900 x 950 [mm]

Waga ramienia netto/brutto

Net/gross weight help arm

60/69 [kg]

Wymiar opakowania ramienia

Packaging dimensions arm

1050x450x430 [mm]

Inflatory / Inflators
Inflator do wstępnego pompowania kół posiada
manometr wskazujący ciśnienie wewnątrz
zbiornika, złącze napełniające zbiornik oraz dwa
wyjścia: jedno na 1” a drugie na szybkozłącze.

The inflator for initial tire inflation has a pressure
gauge indicating the pressure inside the tank, a
connector for filling the tank and two outputs:
one for 1 “and the other for a quick coupler.

Inflator zaprojektowany jest do uderzeniowego
montażu opon bezdętkowych na felgach.

The inflator is designed for shock
mounting of tubeless tires on rims.

Zastosowanie w pojazdach:
• osobowych
• ciężarowych
• rolniczych
• motocyklowych
• budowlanych

Using in cars:
• passengers
• trucks
• agriculturals
• motorcycles
• constructions

Montażownice / Tyre Changers

Funkcje / Functions

PCAS-019

PCAS-038

Ciśnienie oleju
Oil pressure

6-8 [bar]

6-8 [bar]

Pojemność zbiornika
Tank capacity

19 [l]

38 [l]

Ciśnienie maksymalne
Maximum pressure

10 [bar]

10 [bar]

Waga
Weight

11 [kg]

15 [kg]

Temperatura pracy
Working temperature

-20 ºC / +40 ºC

-20 ºC / 40 ºC
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Standardowe akcesoria do montażownic
Standard tyre changers accessories
CCM-0001/502

CCM-0002/505/506/CTX

Stopka do montażownicy
Mounting head

Stopka do montażownicy
Mounting head

CAM-0004

Nakładki plastikowe na szczęki stołu
montażownicy CASC502
Set of plastic jaw protectors CASC502
TCG-001

CAM-0005

Pistolet do pompowania
z manometrem
Tire inﬂator gun with gauge



Optional tyre changers accessories (additional cost)

CAM-115
Przystawka do kół motocyklowych (uniwersalna)
do montażownicy CASC502 i CAS505
Universal adapter for motorcycle wheels
for CASC502 and CASC505

PHG-022B
Stopka do montażownicy - wersja ALU
Mounting head (version for alloy wheels)

CAM-114/502

Uniwersalne ramię do montażownicy
półautomatycznej CASC502
Universal adapter for tire changer CASC502

Części zamienne / Spare parts

CAM-0005 (22,5cm) / CAM-0005-1 (25cm)
Osłona na zbijak
Bead breaker blade protector
18

Łyżka do opon 40cm
Bead lever 40 cm

Opcjonalne akcesoria do montażownic

CAM-115/502
Przystawki do kół motocyklowych
Adapter for motorcycle wheels



TL-002

Nakładka z tworzywa
na zbijak do opon
Bead braker adaptor
(plastic protector)

AC-010
Naolejacz (wersja standardowa)
Air oil seperator (standard version)

Producent i dystrybutor wyposażenia warsztatów
Manufacturer and distributor of garage equipment

AC-011
Naolejacz (wersja premium)
Air oil seperator (premium version)
Montażownice / Tyre Changers

Wyważarka półautomatyczna
Semi automatic wheel balancer

Wyważarka automatyczna
Automatic wheel balancer

BGB95B

BGB90A

CECHY:

FEATURES:

- ręczne wprowadzanie pomiarów

- manual input of measurements

CECHY:

FEATURES:

- przeznaczona do kół aut osobowych,

- designed for passenger car, van

- dwa pomiary

- two measurements

- automatyczny odczyt pomiarów

- automatic reading of measurements

dostawczych oraz motocykli

and motorbike wheels

- wyświetlacz LED

- LED display

- funkcja autodiagnozy i autokalibracji maszyny

- auto-diagnosis and auto-calibration

- funkcje ALU

function,

przez maszynę
- przeznaczona do kół aut osobowych,
dostawczych oraz motocykli,

by the machine
- designed for wheels of cars,
vans and motorbikes,

- funkcja optymalizacji niewyważenia

- ALU functions

- wyświetlacz LED,

- LED display

- niezawodna i sprawdzona konstrukcja

- unbalance optimisation function

- funkcja autodiagnozy

- auto-diagnosis and auto-calibration function,

- wyważanie dynamiczne i statyczne.

-dynamic and static balancing

Wyważarka półautomatyczna do kół ciężarowych
Semi-automatic wheel balancer for truck

i autokalibracji maszyny,

- ALU functions,

- funkcje ALU,

- unbalance optimisation function,

- funkcja optymalizacji niewyważenia,

- reliable and proven design,

- niezawodna i sprawdzona konstrukcja,

- dynamic and static balancing

- wyważanie dynamiczne i statyczne

BGB1200B
Montażownica do kół ciężarowych
Truck tyre changer

BGC160

CECHY:

FEATUERES:

- wyświetlacz LED,

- LED display,

- pneumatyczna winda do kół,

- pneumatic wheel li�,

- funkcja autodiagnozy

- auto-diagnosis and auto-calibration

i autokalibracji maszyny,

function,

- wyważanie dynamiczne i statyczne,

- dynamic and static balancing,

- funkcja optymalizacji niewyważania,

- unbalance optimization function

- funkcje ALU,

- ALU functions

- hamulec nożny

- foot brake

- maksymalna waga koła - 150 kg,

- maximum wheel weight - 150 kg,

- czas pomiaru - 8 sekund

- measuring time - 8 seconds

CECHY:

FEATURES:

- obsługa kół gabarytowych do 26'

- wheels up to 26'

- napęd elektrohydrauliczny

- electro-hydraulic drive

- przenośna jednostka kontrolna

- portable control unit

- intuicyjna, prosta obsługa

- intuitive, simple operation

20

Producent i dystrybutor wyposażenia warsztatów
Manufacturer and distributor of garage equipment
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Wulkanizatory / Vulcanizers

Wulkanizatory / Vulcanizers
Wulkanizator AJD-10 / Vulcanizer AJD-10
Funkcjonalność / Dane techniczne:
- Zasilanie 230v/50Hz; 0,5 kW x 2,
- Dwie grzałki - górna i dolna
- Moc grzałek – 2 x 550 W
- Powierzchnia docisku 100x80 mm
- Temperatura nagrzewania 145 C x 165 C
- Przeguby kulowe
- 6 wymiennych matryc w zestawie
- Wyłącznik czasowy
- Docisk śrubowy

Functionality / technical data:
- Power 230v/50Hz; 0,5 kW x 2
- Two heating plates – upper and lower
- Heating power – 2 x 550 W
- Pressure surface 100x80 mm
- Heating temperature 145 C x 165 C
- Ball joint
- 6 changeable matrixes in a set
- Timer
- Clamp screw

Wymiary:
- Wysokość 46 cm
- Szerokość 4 cm (u podstawy)
- Długość 26,5 cm (u podstawy)
- Waga: 23 kg
Dimensions:
- Height 46 sm
- Width 4 sm (at the base)
- Lenght 26,5 sm (at the base)
- Weight: 23 kg

Wulkanizator AJD-7 / Vulcanizer AJD-7
Funkcjonalność:
- Zasilanie 230v/50Hz; 0,5 kW x 2
- Górna grzałka – 500 W
- Powierzchnia docisku 120x70 mm
- Regulacja nagrzewania w zakresie 120-195
- Przegub kulowy
- Wyłącznik czasowy
- Docisk dźwigniowy
- Obrotowa matryca dolna
- Mobilność – kompaktowy rozmiar

Functionality:
- 230v / 50Hz power supply; 0.5 kW x 2
- Upper heater 500 W
- Pressure surface 120x70 mm
- Heating temperature 120-195
- Ball joints
- Time switch
- Lever pressure
- Rotary bottom die
- Mobility - compact size

Wymiary:
- Wysokość: 47,5 cm
- Szerokość: 4 cm (podstawa)
- Długość: 34 cm (podstawa)
- Waga: 9,2 kg
Dimensions:
- Height 47,5 cm,
- Width 4 cm (at the base)
- Length 34 cm (at the base)
- Weight: 9,2 kg

Wulkanizator AJD-Z / Vulcanizer AJD-Z
Funkcjonalność:
- Zasilanie 230V/ 50Hz; 0,5 kW x 2
- Dwie grzałki - górna i dolna
- Moc grzałek – 2 x 500 W
- Powierzchnia docisku 100x80 mm
- Temperatura nagrzewania 145 C x165 C
- Przeguby kulowe
- 6 wymiennych matryc w zestawie
- Wyłącznik czasowy
- Zakres pracy 90 stopni

Functionality:
- 230v / 50Hz power supply; 0.5 kW x 2
- Two heaters - upper and lower
- Heater power - 2 x 500 W
- Pressure surface 100x80 mm
- Heating temperature control 145 C - 165 C
- Ball joints
- 6 replaceable dies
- Time switch
- Operating range of 90 degrees

Wymiary:
- Wysokość 114 cm
- Szerokość 37,5 cm (u podstawy)
- Długość 50 cm (u podstawy)
- Waga: 41 kg
Dimensions:
- Height 114 cm
- Width 37,5 cm (at the base)
- Length 50 cm (at the base)
- Weight: 41 kg

Wulkanizator SK-120 / Vulcanizer SK-120
Funkcjonalność / Dane techniczne:
- Zasilanie 230v/50Hz; 0,5 kW x 2
- Dwie grzałki - górna i dolna
- Moc grzałek – 2 x 500 W
- Powierzchnia docisku 100x80 mm
- Temperatura nagrzewania 145 C x 165 C
- Przeguby kulowe
- 6 wymiennych matryc w zestawie
- Wyłącznik czasowy
- Docisk śrubowy

Wulkanizatory / Vulcanizers

Functionality / technical data:
- Power 230v/50Hz; 0,5 kW x 2
- Two heating plates – upper and lower
- Heating power – 2 x 500 W
- Pressure surface 100x80 mm
- Heating temperature 145 C x 165 C
- Ball joint
- 6 changeable matrixes in a set
- Timer
- Clamp screw

Wymiary:
- Wysokość 46 cm
- Szerokość 4 cm (u podstawy)
- Długość 26,5 cm (u podstawy)
- Waga: 10,45 kg
Dimensions:
- Height 46 sm
- Width 4 sm (at the base)
- Lenght 26,5 sm (at the base)
- Weight: 10,45 kg
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Nowości / New products

Pneumatyczny klucz udarowy 1/2” o mocy 2230 Nm
Kod produktu: PCAS-004

Moc klucza - 2230 Nm pozwala na obsługę pojazdów wielkogabarytowych
takich jak ciężarowe, dostawcze, a nawet rolnicze.
System chłodzenia sprawia, że części wewnętrzne nie tracą swoich
właściwości przy długotrwałym użytkowaniu. Dzięki unikalnej konstrukcji
klucz waży zaledwie 2,2 kg, czyli jest znacznie lżejszy od kluczy o tej
samej sile.

1/2” Air Composite Impact Wrench with high torque 2230 Nm
Product code: PCAS-004

The wrench’s power of 2230 Nm allows it to handle large vehicles such as trucks, vans,
and even agricultural vehicles.
The cooling system ensures that internal parts do not lose. The unique cooling system
ensures that internal parts do not lose their properties during long-term use. Thanks to
its unique design, the wrench weighs only 2.2 kg, which is much lighter than wrenches of
the same strength.
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Dane techniczne

Technical feature

Wartość / Value

Napęd kwadratowy

Square drive

1/2”

Max. moment obrotowy

Maximum torque

2.230 Nm

Wolne obroty

Free speed

7.500 obr/min

Średnie zużycie [powietrza

Average air consumption

184 l/min

Długość

Length

185 mm

Waga netto

Net weight

2,2 kg

Ciśnienie robocze

Working pressure

6.3 bar

Wejście na wlot powietrza

Air inlet

1/4"

Producent i dystrybutor wyposażenia warsztatów
Manufacturer and distributor of garage equipment

Nowość!

New product!
Dodatkowy
system chłodzenia
Additional
cooling system

Nowości / New products

Nowości / New products

Pneumatyczne klucze udarowe CASTEX
CASTEX Composite Impact Wrenches
Klucze są wykonane z lekkich stopów, dzięki czemu są lekkie
i zapewniają duży komfort użytkowania. Narzędzia posiadają
możliwość zmiany kierunku obrotów (L/P) oraz regulację prędkości
obrotowej 1 stopień na odkręcanie i 3 stopnie na dokręcanie.
Najważniejszą zaletą tych modeli jest nowoczesny mechanizm udarowy
TWIN HAMMER (podwójny zbijak). Takie rozwiązanie, oparte na dwóch
młotkach obracających się wokół wrzeciona, pozwala na osiągnięcie
ogromnego momentu obrotowego w ciągu pierwszych obrotów wirnika
oraz lepsze smarowanie narzędzia i łatwiejszy serwis.

Combination of composite materials, alloyed metals and twin
hammer system results in a lightweight, durable and powerful
air impact wrench.
The biggest advantage of this wrench is modern impact
mechanizm TWIN HAMMER. This solution based on two hammers
rotationg around the anvil helps top achieve huge torque at the
first rotor’s moves. Handle made of antiskid material makes work
safe and easy. Suitable for professional garage use.

PCAS-001 - Pneumatyczny klucz udarowy 1/2” o mocy 1600 Nm
PCAS-001 - 1/2” Air Composite Impact Wrench with high torque 1600 Nm
Dane techniczne

Technical feature

Wartość / Value

Napęd kwadratowy

Square drive

1/2"

Max. moment obrotowy

Maximum torque

1.600 Nm

Wolne obroty

Free speed

8.500 obr/min

Średnie zużycie powietrza

Average air consumption

170 l/min

Długość

Length

185 mm

Waga netto

Net weight

2,1 kg

Ciśnienie robocze

Working pressure

6.3 bar

Wejście na wlot powietrza

Air inlet

1/4"

PCAS-002 Pneumatyczny klucz udarowy krótki 1/2” 1200 Nm
PCAS-002 1/2” Air Composite Impact Wrench with high torque 1200 Nm

Nowości / New products

Dane techniczne

Technical feature

Wartość / Value

Napęd kwadratowy

Square drive

1/2"

Max. moment obrotowy

Maximum torque

1.200 Nm

Wolne obroty

Free speed

9.000 obr/min

Średnie zużycie powietrza

Average air consumption

170 l/min

Długość

Length

120 mm

Waga netto

Net weight

1,2 kg

Ciśnienie robocze

Working pressure

6.3 bar

Wejście na wlot powietrza

Air inlet

1/4"
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Podnośniki / Car lifts

Podnośniki
Car lifts
Gwarancja bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo. Jeden z ważniejszych aspektów funkcjonowania każdego warsztatu. Tym
bardziej istotny w przypadku podnośników, które narażone są na działanie dużych obciążeń.
Dokładamy wszelkich starań, aby w naszej ofercie znajdowały się urządzenia bezpieczne,
a zarazem funkcjonale.
W podnośnikach automatycznych zastosowano technologię bezpieczeństwa SafetyOn, polegającą
na odblokowywaniu systemu blokad wyłącznie z poziomu operatora. W praktyce eliminuje to ryzyko
niekontrolowanego opuszczania pojazdu.
Dodatkowym atutem naszej oferty podnośników jest jej różnorodność, zaspokajająca konkretne potrzeby
klienta i rynku oraz dostosowana do konkretnych warunków docelowego miejsca montażu – w tym przypadku
warsztatów samochodowych. W naszej ofercie znajdziesz podnośniki dwukolumnowe o różnym udźwigu
i rozwiązaniach konstrukcyjnych, a także podnośniki nożycowe, czterokolumnowe z możliwością obsługi
geometrii i mobilne jednokolumnowe.

Guarantee of safety
Security. One of the most important aspects of the functioning of every workshop. It is
even more important in case of lifts that are exposed to the heavy loads. We make every
effort to ensure that our offer includes safe and functional equipment.
In automatic lifts we use SafetyOn technology, which makes unblocking the locking system possible only
by operator. In practice, this eliminates the risk of vehicle’s uncontrolled lowering.
Another value of our offer is wide variety of products that satisfy specific market and individual needs,
including conditions of final installation. We offer a two-post lifts with different capacity and constructional
solutions, as well as scissor lifts, four post lifts with possibility of service of wheel aligner and mobile single
post lifts.
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Podnośniki / Car lifts

Podnośniki / Car lifts

Automatyczny dwukolumnowy podnośnik
hydrauliczny QJY4.0-D6A-PRO

Automatic two-column hydraulic lift QJY4.0-D6A-PRO
2860 mm

 Cechy podnośnika

2845 mm

• Udźwig 4000kg
• Trzy-segmentowe łapy tylne
• Obniżony punkt chwyt podprogowego z regulacją wysokości
• Zestaw adapterów podwyższających
• Zautomatyzowana obsługa
• Stabilna, wzmocniona konstrukcja: dodatkowe gięcia kolumn
• Blokady bezpieczeństwa w technologi SafetyOn
• Uproszczony montaż kotwy montażowe
• W zestawie opcjonalne zasilanie 230V
• Certyfikat CE

max. 1990 mm
min. 90 mm

 Car lift features
• Lifting capacity of 4000kg
• Three-stage arms
• Lowered sub-grip point with height adjustment height
• Set of rising adapters
• Automated operation
• Stable, reinforced construction: column “ S-Style “
• Safety interlocks in technology iSafetyOn
• Simplified assembly with anchor bolts
• Optional 230V power supply included
• CE certified

3566 mm

 Dane techniczne / Technical features
Nośność
Capacity

Moc silnika
Power of motor

Zasilanie
Power supply

Zakres długości ramion
Range of arm lengths

Czas podnoszenia
Rise time

Czas opuszczania
Drop time

Szerokość między wózkami
Width between carrage

System blokad
Lock system

4000kg

2.2KW

230V / 400V

Przednie 580mm-1140mm
Tylne 900mm-1430mm
Front arms: 580mm-1140mm
Back arms: 900mm-1430mm

50s

50s

2560mm

podwójna automatyczna
elektro-magnetyczna
dual automatic electro-magnetic

Min. wysokość ramienia Maks. wysokość unoszenia Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Poziom hałasu Ciśnienie oleju Wysokość kolumn
Min. height of arm
Max. lifting height
Width between columns (internal)
Width between columns (external)
Noise level
Oil pressure Height of columns
90mm

Podnośniki / Car lifts

1990mm

2860mm

3566mm

≤ 70dB

200 Bar

2845mm

ul. Ludwikowo 2C | 85-502 Bydgoszcz, Poland | +48 52 515 64 22 / +48 52 348 78 23 | www.castex.pl
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Podnośniki / Car lifts
Dwukolumnowy automatyczny podnośnik elektrohydrauliczny QJY 4.0-D6A
Two post automatic electrohydraulic lift QJY 4.0-D6A
 Cechy podnośnika

 Car lift features

• Udźwig 4000kg
• Trzysegmentowe łapy tylne o zwiększonym zasięgu
oraz komplet adapterów podwyższających punkt
chwytu umożliwia unoszenie długich pojazdów typu
bus i aut terenowych
• Maksymalne obniżenie punktu chwytu pojazdu
zapewnia możliwość unoszenia aut o charakterze
sportowym
• Zautomatyzowana obsługa jednostki
elektrohydraulicznej i blokad bezpieczeństwa
• Stabilna wzmocniona konstrukcja umożliwia
sprawną i bezpieczną prace
• Montaż podnośnika został maksymalnie
uproszczony poprzez wstępną instalację jednostki
elektrohydraulicznej, jednostki sterującej i
okablowania
• Zestaw zawiera kotwy montażowe
• Certyfikat CE

• Capacity 4000kg
• Three-stage back arms with increased reach and
set of rising adapters increasing the grip point,
allows to lift a long bus and off-road vehicles
• Maximum lowering of the vehicle’s grip point
ensures the possibility of lifting sports cars
• Automated operation of the electrohydraulic unit
and safety interlocks
• Sturdy, reinforced construction allows safe and
efficient work
• Assembly has been maximally simplified by
pre-installation of the electrohydraulic, control
unit and cabling
• The kit includes mounting anchors
• CE certified
2834 mm

2824 m

m

max.1930 mm
min. 95 mm
m

3384 m

 Dane techniczne / Technical features
Nośność
Capacity

Moc silnika
Power of motor

Zasilanie
Power supply

Zakres długości ramion
Range of arm lengths

Czas podnoszenia
Rise time

Czas opuszczania
Drop time

Szerokość między wózkami
Width between carrage

System blokad
Lock system

4000kg

2.2KW

230V / 400V

Przednie: 717mm-1070mm
Tylne: 815mm-1590mm
Front arms: 717mm-1070mm
Back arms: 815mm-1590mm

45s

25s

2552mm

poczwórna automatyczna
elektro-magnetyczna
quadruple automatic
electromagnetic

Min. wysokość ramienia Maks. wysokość unoszenia Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Poziom hałasu Ciśnienie oleju Wysokość kolumn
Min. height of arm
Max. lifting height
Width between columns (internal)
Width between columns (external)
Noise level
Oil pressure Height of columns
95mm

1930mm

2824mm

3384mm

≤ 70dB

200 Bar

2834mm

Automatyczny dwukolumnowy podnośnik hydrauliczny QJY4.5-D6A-PRO
Automatic two-column hydraulic car lift QJY4.5-D6A-PRO

2880 mm

 Cechy podnośnika

 Car lift features
• Lifting capacity of 4500kg
• Three-stage arms
• Automatic double electro-magnetic lock
• Lowered sub-grip point with height adjustment height
• Set of rising adapters
• Automated operation
• Sturdy reinforced construction
• Safety interlocks with SafetyOn technology
• Simplified assembly of mounting anchors
• Optional 230V power supply included
• CE certified

2845 mm

• Udźwig 4500kg trzy-segmentowe łapy tylne,
• Obniżony punkt chwytu podprogowego z regulacją
wysokości
• Automatyczna podwójna blokada elektro-magnetyczna
• Zestaw adapterów podwyższających
• Zautomatyzowana obsługa
• Stabilna wzmocniona konstrukcja
• Blokady bezpieczeństwa w technologi SafetyOn
• Uproszczony montaż kotwy montażowej
• W zestawie opcjonalne zasilanie 230V
• Certyfikat CE

max. 1990 mm
min. 90 mm

 Dane techniczne / Technical features

3520 mm

Nośność
Capacity

Moc silnika
Power of motor

Zasilanie
Power supply

Zakres długości ramion
Range of arm lengths

Czas podnoszenia
Rise time

Czas opuszczania
Drop time

Szerokość między wózkami
Width between carrage

System blokad
Lock system

4500kg

2.2KW

230V / 400V

Przednie 580mm-1140mm
Tylne 900mm-1430mmF
ront arms: 580mm-1140mm
Back arms: 900mm-1430mm

50s

50s

2574mm

podwójna automatyczna
elektro-magnetyczna
double, automatic,
electromagnetic

Min. wysokość ramienia Maks. wysokość unoszenia Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Poziom hałasu Ciśnienie oleju Wysokość kolumn
Min. height of arm
Max. lifting height
Width between columns (internal)
Width between columns (external)
Noise level
Oil pressure Height of columns
90mm
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3520mm

≤ 70dB

200 Bar

2845mm

Podnośniki / Car lifts

Podnośniki / Car lifts
Podnośnik dwukolumnowy 3,5T półautomat łączony dołem QJY3.5-D
Twin column semi-automatic lift 3.5T QJY3.5-D
 Cechy podnośnika

 Car lift features
• Load capacity 3500 kg
• Three-stage back arms
• Lowered sub-threshold grip point
with height adjustment height
• Booster adapter set
• Automated operation
• Stable and reinforced construction
• Safety interlocks
• Mounting anchors
• Possibility to change the power supply to 230V

2824 mm

• Udźwig 3500 kg
• Trzy-segmentowe łapy tylne
• Obniżony punkt chwytu podprogowego
z regulacją wysokości
• Zestaw adapterów podwyższających
• Zautomatyzowana obsługa
• Stabilna i wzmocniona konstrukcja
• Blokady bezpieczeństwa
• Kotwy montażowe
• Możliwość zmiany zasilania na 230V

2806 mm

max. 1900 mm
min. 130 mm*
* od stycznia 2022: 100mm
* from January 2022: 100mm

 Dane techniczne / Technical features

3426 mm

Nośność
Capacity

Moc silnika
Power of motor

Zasilanie
Power supply

Zakres długości ramion
Range of arm lengths

Czas podnoszenia
Rise time

Czas opuszczania
Drop time

System blokad
Lock system

3500kg

2.2KW

230V / 400V

Przednie 830-1230 [mm]
Tylne 793-1500[mm]
Front arms: 830-1230 [mm]
Back arms: 793-1500mm

40s

60s

podwójna, manualna,
mechaniczna
double, manual,
mechanical

Min. wysokość ramienia
Min. height of arm

Maks. wysokość unoszenia Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Poziom hałasu Ciśnienie oleju Wysokość kolumn
Max. lifting height
Width between columns (internal)
Width between columns (external)
Noise level
Oil pressure Height of columns

130mm
od stycznia 2022: 100mm
as of January 2022: 100mm

1900mm

2806mm

3426mm

≤ 70dB

210 Bar

2824mm

Podnośnik jednokolumnowy 2,5T automat mobilny QJY2.5-H-PRO
Single column lift 2.5T automatic mobile QJY2.5-H-PRO
 Cechy podnośnika

 Car lift features

• Udźwig 2500 [kg],
• Podnośnik mobilny
• Solidna konstrukcja
• Blokada bezpieczeństwa
• Uproszczona obsługa i montaż
• Opcjonalne zasilanie 230 [V]
• Certyfikat CE

• Load capacity 2500 [kg]
• Mobile lift
• Robust design
• Safety interlock
• Simplified handling and assembly
• Optional 230 [V] power supply
• CE certified

 Dane techniczne / Technical features
Nośność
Capacity

Moc silnika
Power of motor

Zasilanie
Power supply

Zakres długości ramion
Range of arm lengths

2500kg

2.2KW

230V / 400V

Główne 560- 863 [mm] (52°)
Bocznych 500 -863 661 [mm] (90°)
Main: 560- 863 [mm] (52°)
Backside: 500 -863 661 [mm] (90°)

Czas podnoszenia Czas opuszczania
Rise time
Drop time

40s

60s

Szerokość między wózkami
Width between carrage

System blokad
Lock system

N/D

podwójna, automatyczna,
elektromechaniczna
double, automatic,
electromechanical

Min. wysokość ramienia Maks. wysokość unoszenia Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Poziom hałasu Ciśnienie oleju Wysokość kolumn
Min. height of arm
Max. lifting height
Width between columns (internal)
Width between columns (external)
Noise level
Oil pressure Height of columns
100mm

Podnośniki / Car lifts

1755mm

N/D

N/D

≤ 70dB

210 Bar

2600mm
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Podnośniki / Car lifts
Podnośnik dwukolumnowy automatyczny na ramie QJY 4.0-D6D
Automatic twin column boom lift on frame QJY 4.0-D6D
 Cechy podnośnika

 Car lift features
• Capacity 4000kg
• Lower strengthening frame
• Lowered sublot grip point with height
adjustment
• Set of rising adapters
• Automated service
• Stable reinforced construction
• Safety locks in SafetyOn technology
• Simplified assembly
• Mounting anchors included
• Optional 230V power supply
• CE certificate

2872 mm

• Udźwig 4000kg
• Rama dolna wzmacniająca
• Obniżony punkt chwytu podprogowego z
regulacją wysokości
• Zestaw adapterów podwyższających
• Zautomatyzowana obsługa
• Stabilna wzmocniona konstrukcja
• Blokady bezpieczeństwa w technologii
SafetyOn
• Uproszczony montaż
• Kotwy montażowe w zestawie
• Opcjonalne zasilanie 230V
• Certyfikat CE

2737 mm

max.1920 mm
min.130 mm

 Dane techniczne / Technical features

3605 mm

Nośność
Capacity

Moc silnika
Power of motor

Zasilanie
Power supply

Zakres długości ramion
Range of arm lengths

Czas podnoszenia
Rise time

Czas opuszczania
Drop time

Szerokość między wózkami
Width between carrage

System blokad
Lock system

4000kg

2.2KW

230V / 400V

Przednie: 717mm-1070mm
Tylne: 900mm-1380mm
Front arms: 717mm-1070mm
Back arms: 900mm-1380mm

45s

25s

2497mm

poczwórna automatyczna
elektro-magnetyczna
quadruple automatic
electromagnetic

Min. wysokość ramienia Maks. wysokość unoszenia Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Poziom hałasu Ciśnienie oleju Wysokość kolumn
Min. height of arm
Max. lifting height
Width between columns (internal)
Width between columns (external)
Noise level
Oil pressure Height of columns
105mm

1920mm

2737mm

3605mm

≤ 70dB

200 Bar

2872mm

Podnośnik dwukolumnowy automatyczny łączony górą QJY 4.0-D6B

Two post automatic electrohydraulic lift with overhead cross beam QJY 4.0-D6B
 Car lift features

• Udźwig 4000kg
• Łączenie górną belką
• Brak łącznika dolnego
• Trzy-segmentowe łapy tylne
• Obniżony punkt chwyt podprogowego z regulacją
wysokości
• Zestaw adapterów podwyższających
• Zautomatyzowana obsługa
• Stabilna wzmocniona konstrukcja
• Blokady bezpieczeństwa w technologi SafetyOn
• Uproszczony montaż
• Kotwy montażowe w zestawie
• Opcjonalne zasilanie 220V - 230V
• Certyfikat CE

• Capacity 4000kg
• Connecting the upper beam
• Lack of bottom connector
• Three-stage arms
• Lowered sublot grip point with height adjustment
• Set of rising adapters
• Automated service
• Stable reinforced construction
• Safety locks in SafetyOn technology
• Simplified assembly
• Mounting anchors included
• Optional 220V - 230V power supply
• CE certificate

 Dane techniczne / Technical features

2880 mm

3833 mm

 Cechy podnośnika

max. 1900 mm
min. 100 mm

3490 mm

Nośność
Capacity

Moc silnika
Power of motor

Zasilanie
Power supply

Zakres długości ramion
Range of arm lengths

Czas podnoszenia
Rise time

Czas opuszczania
Drop time

Szerokość między wózkami
Width between carrage

System blokad
Lock system

4000kg

2.2KW

220V / 380V

Przednie: 717mm-1070mm
Tylne: 815mm-1590mm
Front arms: 717mm-1070mm
Back arms: 815mm-1590mm

45s

25s

2600mm

poczwórna automatyczna
elektro-magnetyczna
quadruple automatic
electromagnetic

Min. wysokość ramienia Maks. wysokość unoszenia Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Poziom hałasu Ciśnienie oleju Wysokość kolumn
Min. height of arm
Max. lifting height
Width between columns (internal)
Width between columns (external)
Noise level
Oil pressure Height of columns
100mm
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Podnośniki / Car lifts
Dwukolumnowy półautomatyczny podnośnik elektrohydrauliczny QJY 4.0-D
Two post semi-automatic electrohydraulic lift QJY 4.0-D

2763

 Cechy podnośnika

 Car lift features

• Udźwig 4000kg
• Dwa zsynchronizowane cylindry hydrauliczne
• Stabilna i masywna konstrukcja
• Łatwa obsługa
• Podwójna blokada bezpieczeństwa
• Synchronizacja całkowicie likwidująca
niebezpieczne wibracje
• Zestaw zawiera kotwy montażowe
• Certyfikat CE

• Capacity 4000kg
• Two synchronized hydraulic cylinders
• Stable and solid construction
2832 mm
• Easy exploitation
• Double safety lock
• Synchronization completely eliminating
dangerous vibrations
• Includes mounting anchors
• CE certified

mm

max. 1910 mm
min. 95 mm

3295 mm

 Dane techniczne / Technical features
Nośność
Capacity

Moc silnika
Power of motor

Zasilanie
Power supply

Zakres długości ramion
Range of arm lengths

Czas podnoszenia
Rise time

Czas opuszczania
Drop time

Szerokość między wózkami
Width between carrage

System blokad
Lock system

4000kg

2.2KW

230V / 400V

Przednie 717mm-1070mm
Tylne 900mm-1380mm
Front arms: 717mm-1070mm
Back arms: 900mm-1380mm

50s

25s

2484mm

podwójna manualna
mechaniczna
double manual
mechanical

Min. wysokość ramienia Maks. wysokość unoszenia Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Poziom hałasu Ciśnienie oleju Wysokość kolumn
Min. height of arm
Max. lifting height
Width between columns (internal)
Width between columns (external)
Noise level
Oil pressure Height of columns
95mm

1910mm

2763mm

3295mm

≤ 70dB

200 Bar

2832mm

Podnośnik dwukolumnowy półautomatyczny QJY 3.0-D
Two post semi-automatic lift QJY 3.0-D

2728 mm

• Udźwig 3000kg
• Obniżony punkt chwyt podprogowego
• Zestaw adapterów podwyższających
• Stabilna wzmocniona konstrukcja
• 2 niezależne blokady bezpieczeństwa
• Uproszczony montaż
• Kotwy montażowe w zestawie
• Opcjonalne zasilanie 230V
• Certyfikat CE

 Car lift features
• Capacity 3000kg
• Reduced grip point
• Set of high grip point adapters
• Stable invigorated construction
• 2 independent safety locks
• Simplified installation
• Includes mounting anchors
• Optional power supply 230V
• CE certificate

2722 mm

 Cechy podnośnika

max. 1800 mm
min. 100 mm

 Dane techniczne / Technical features

3260 mm

Nośność
Capacity

Moc silnika
Power of motor

Zasilanie
Power supply

Zakres długości ramion
Range of arm lengths

Czas podnoszenia
Rise time

Czas opuszczania
Drop time

Szerokość między wózkami
Width between carrage

System blokad
Lock system

3000kg

2.2KW

230V / 400V

Przednie: 717mm-1070mm
Tylne: 900mm-1380mm
Front arms: 717mm-1070mm
Back arms: 900mm-1380mm

50s

25s

2448mm

podwójna manualna
mechaniczna
double manual
mechanical

Min. wysokość ramienia Maks. wysokość unoszenia Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Poziom hałasu Ciśnienie oleju Wysokość kolumn
Min. height of arm
Max. lifting height
Width between columns (internal)
Width between columns (external)
Noise level
Oil pressure Height of columns
100mm

Podnośniki / Car lifts

1800mm

2728mm

3260mm

≤ 70dB

200 Bar

2722mm
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Podnośniki / Car lifts
Nożycowy podnośnik hydrauliczny QJY 5.0-2L / QJY 5.0-3L
Scissor hydraulic lift QJY 5.0-2L / QJY 5.0-3L

100 mm

 Cechy podnośnika

 Car lift features

• Idealny wybór do przeprowadzania geometrii,
sprawdzania podwozia i konserwacji pojazdu
• Regulowane przednie obrotnice do różnego
rodzaju pojazdów
• Długie tylne płyty do zbieżności
• Pneumatyczny system zabezpieczający
• Sterowanie przez napięcie 24 V
• Różnicowy wyważający system hydrauliczny
• Centralne podnośniki wychodzące z platformy
podnoszące na wysokość 450 mm

• A perfect choice for geometry,
chassis inspection and vehicle maintenance
• Adjustable front swivels for various
types of vehicles
• Long back plates for convergence
• Pneumatic safety system
• Control via 24 V voltage
• Differential, balancing hydraulic system
• Central lifts extending from the lifting
platform to a height of 450 mm

4500 / 5

1400 mm

max
480 mm

max
2300 mm

2080 m

 Dane techniczne / Technical features
Nośność
Capacity

Moc silnika
Zasilanie
Maks. wysokość unoszenia
Power of motor Power supply
Max. lifting height

5000kg

2.2KW

230V / 400V

Poziom hałasu Odległość między platformami (wewnętrzna) Odległość między platformami (zewnętrzna)
Noise level
Distance between the platforms (internal)
Distance between the platforms (external)

2300mm / 450mm

≤ 70dB

Dł. platform główne/pomocnicze
Wys. bezwzględna podnośnika
Length of platform main / additional
Absolute height of lift

Model

m

860mm

Ciśnienie oleju
Oil pressure

2080mm

20 MPa

Wys. względem poziomu posadzki
Height from floor level

System blokad
Lock system

Szer. całkowita podnośnika
Total lift width

Czas podnoszenia
Rise time

QJY5.0-2L

4500mm/1400mm

400mm +/- 20mm

0mm

automatyczny
automatic

2080mm + skrzynia sterująca

60-80s

QJY5.0-3L

5100mm/1400mm

400mm +/- 20mm

0mm

automatyczny
automatic

2080mm + skrzynia sterująca

60-80s

Podnośnik mobilny jednokolumnowy QJY 2.5-H

Mobile single post lift QJY 2.5-H

2600 mm

 Cechy podnośnika  Car lift features
• Capacity 2500kg
• Moveable single post lift
with adjustable arm lenght
• Solid construction
• Safety lock
• Simplified operations
• Simplified installation
• Optional power supply 230V
• CE certificate

• Udźwig 2500kg
• Mobilny z regulowaną
długością ramienia
• Solidna konstrukcja
• Blokada bezpieczeństwa
• Uproszczona obsługa
• Uproszczony montaż
• Opcjonalne zasilanie 230V
• Certyfikat CE

max. 1820 mm
min. 110 mm

 Dane techniczne / Technical features
Nośność
Capacity

Moc silnika
Power of motor

Zasilanie
Power supply

Zakres długości ramion
Range of arm lengths

2500kg

2.2KW

230V / 400V

Wewnętrzne: 500mm-685mm (0°-40°)
Zewnętrzne: 630mm-945mm (0°-90°)
Internal: 500mm-685mm (0°-40°)
External: 630mm-945mm (0°-90°)

Czas podnoszenia Czas opuszczania Szerokość między wózkami
Rise time
Drop time
Width between carrage

24mm/s

30s

nie dotyczy
N/A

System blokad
Lock system
pojedyńcza manualna
mechaniczna
single manual
mechanical

Min. wysokość ramienia Maks. wysokość unoszenia Szerokość między kolumnami (wewnętrzna) Szerokość między kolumnami (zewnętrzna) Poziom hałasu Ciśnienie oleju Wysokość kolumn
Min. height of arm
Max. lifting height
Width between columns (internal)
Width between columns (external)
Noise level
Oil pressure Height of columns
110mm
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1820mm

nie dotyczy
N/A

Producent i dystrybutor wyposażenia warsztatów
Manufacturer and distributor of garage equipment

nie dotyczy
N/A

≤ 70dB

200 Bar

2600mm

Podnośniki / Car lifts

Podnośniki / Car lifts
Mobilny nożycowy podnośnik elektrohydrauliczny QJY-S3
Mobile electrohydraulic scissor lift QJY-S3
 Cechy podnośnika

 Car lift features

• Udźwig 2700kg
• Konstrukcja podnośnika i jednostki
sterującej zapewnia pełną mobilność
podnośnika
• Maksymalna wysokość robocza 1400mm
• Solidna konstrukcja i blokada zapewniająca
bezpieczeństwo i stabilność
• Długa platforma i szeroki zakres regulacji łap
• Posiada certyfikat CE

• Capacity 2700kg
• Design of the lift and the control unit
provides full mobility of lift
• Maximum working height - 1400mm
• Strong construction and lock provides
security and stability
• Long platform and a wide range of
adjustment arms
• CE certified

max. 1400 mm
min. 180 mm
m

4m

3
25

1000

 Dane techniczne / Technical features

mm

Nośność
Capacity

Moc silnika
Power of motor

Zasilanie
Power supply

Maks. wysokość unoszenia
Max. lifting height

Poziom hałasu
Noise level

Odległość między platformami (wewnętrzna)
Distance between the platforms (internal)

Odległość między platformami (zewnętrzna)
Distance between the platforms (external)

2700kg

2.2KW

220V / 400V

1400mm

≤ 70dB

nie dotyczy
N/A

nie dotyczy
N/A

Wysokość bezwzględna podnośnika Wysokość względem poziomu posadzki
Absolute height of lift
Height from floor level
180mm

180mm

System blokad
Lock system

Szer. całkowita podnośnika
Total lift width

pojedyncza manualna
mechaniczna
single manual
mechanical

1000mm
1690mm z ramionami
1690mm with arms

Czas podnoszenia Czas opuszczania
Rise time
Drop time
50s

35s

Ciśnienie oleju
Oil pressure
200 Bar

Podnośnik nożycowy QJY-S2E-PRO
Scissor lift QJY-S2E-PRO
 Cechy podnośnika

 Car lift features

• Udźwig 3000kg
• Montaż na posadzce
• Maks. wysokość robocza: 1000mm
• 2 siłowniki hydrauliczne
• Solidna konstrukcja
• Cicha pompa immersyjna
• Nie wymaga kompresora
• Elektromagnetyczne zwalniane blokady
• Podwójna blokada elektro-magnetyczna
zapewniająca bezpieczeństwo i stabilność
• Opcjonalne zasilanie 230V
• Certyfikat CE

• Load capacity 3000kg
• Installation on the floor
• Max working height: 1000mm
• 2 hydraulic cylinders
• Silent immersion pump
• No compressor required
• Electromagnetic release
• Robust construction
• Double electro-magnetic lock
for safety and stability
• Optional power supply 230V
• CE certified

max. 1000 mm
min. 110 mm

m

0m

178

 Dane techniczne / Technical features
Nośność
Capacity

Moc silnika
Power of motor

Zasilanie
Power supply

Maks. wysokość unoszenia
Max. lifting height

Poziom hałasu
Noise level

Odległość między platformami (wewnętrzna)
Distance between the platforms (internal)

Odległość między platformami (zewnętrzna)
Distance between the platforms (external)

3000kg

2.2KW

230V / 400V

1000mm

≤ 70dB

860mm

1780mm

Szerokość platformy
Width of the platform

Wysokość względem poziomu posadzki
Height from floor level

System blokad
Lock system

Szer. całkowita podnośnika
Total lift width

460mm

105mm

podwójny automatyczny
elektro-pneumatyczny
dual automatic
electropneumatic

2043mm
+ skrzynia sterująca
+ control box

Podnośniki / Car lifts

Czas podnoszenia Czas opuszczania
Rise time
Drop time
30s

40s

Ciśnienie oleju
Oil pressure
200 Bar
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Podnośniki / Car lifts
Nożycowy elektrohydrauliczny podnośnik QJY 3.2–1
Electrohydraulic scissor lift QJY 3.2–1
 Cechy podnośnika

 Car lift features

• Udźwig 3200kg
• Wysoka jakość materiałów i wykonania
• Zautomatyzowana jednostka sterująca
• Regulacja długości platform nośnych
• Automatyczne pneumatycznie sterowane
blokady bezpieczeństwa
• Włoskie siłowniki i uszczelnienia
• Zestaw zawiera kotwy montażowe
• Opcjonalne zasilanie 230V
• Posiada certyfikat CE

max. 2050 mm
• Capacity 3200kg
• High quality parts
• Automated control unit
• Adjust the length of the platforms
• Automatic pneumatically
operated safety lock
min. 0 mm
• Italian cylinders and seals
• Includes mounting anchors
• Optional power supply 230V
• CE certified

1540

m

1950 m

-174

0 mm

 Dane techniczne / Technical features
Nośność
Capacity

Moc silnika
Power of motor

Zasilanie
Power supply

Maks. wysokość unoszenia
Max. lifting height

Poziom hałasu
Noise level

Odległość między platformami (wewnętrzna)
Distance between the platforms (internal)

Odległość między platformami (zewnętrzna)
Distance between the platforms (external)

3200kg

2.2KW

230V / 400V

2050mm

≤ 70dB

850mm

1950mm

Wysokość bezwzględna podnośnika Wysokość względem poziomu posadzki
Absolute height of lift
Height from floor level

330mm

0mm

System blokad
Lock system

Szer. całkowita podnośnika
Total lift width

podwójny automatyczny
elektro-pneumatyczny
dual automatic
electropneumatic

2020mm
+ skrzynia sterująca
+ control box

Czas podnoszenia Czas opuszczania
Rise time
Drop time

45s

Ciśnienie oleju
Oil pressure

brak danych
no data

200 Bar

Podnośnik nożycowy MFC-100
Scissor lift MFC-100
 Cechy podnośnika

 Car lift features

• Udźwig 3000kg
• Konstrukcja podnośnika i jednostki sterującej
przystosowana do montażu na posadzce
• Maksymalna wysokość robocza 1830mm
• 4 siłowniki hydrauliczne
• Solidna konstrukcja
• Podwójna blokada zapewniająca
bezpieczeństwo i stabilność
• Opcjonalne zasilanie 230V
• Certyfikat CE

• Capacity 3000kg
• Particularly designed for surface mounted
• Max. working height 1830mm
max. 1700 mm
• 4 hydraulic cylinders
min. 105 mm
• Solid construction
• Double safety lock
• Optional power supply 230V
• CE certificate
21

30

mm

2120 mm

 Dane techniczne / Technical features
Nośność
Capacity

Moc silnika
Power of motor

Zasilanie
Power supply

Maks. wysokość unoszenia
Max. lifting height

Poziom hałasu
Noise level

Odległość między platformami (wewnętrzna)
Distance between the platforms (internal)

Odległość między platformami (zewnętrzna)
Distance between the platforms (external)

3000kg

2.2KW

230V / 400V

1700mm

≤ 70dB

850mm

2120mm

Wysokość bezwzględna podnośnika Wysokość względem poziomu posadzki
Absolute height of lift
Height from floor level

105mm
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105mm

System blokad
Lock system

Szer. całkowita podnośnika
Total lift width

podwójny automatyczny
elektro-pneumatyczny
dual automatic
electropneumatic

2050mm
+ skrzynia sterująca
+ control box
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Czas podnoszenia Czas opuszczania
Rise time
Drop time

40s

40s

Ciśnienie oleju
Oil pressure

200 Bar

Podnośniki / Car lifts

Podnośniki / Car lifts
Podnośnik czterokolumnowy 4QJY5.0-B
Four post lift 4QJY5.0-B

 Car lift features

• Udźwig 5000kg
• Stabilna wzmocniona konstrukcja
• Przystosowywany do obsługi urządzeń
do pomiaru geometrii
• Wewnętrzny mobilny hydrauliczny
podnośnik podosiowy o udźwigu 2500kg
• Kotwy montażowe w zestawie
• Certyfikat CE

• Capacity 5000kg
• Stable invigorated construction
• Compatible with devices for wheel
alignment
• Internal moveble hydraulic axle lift with
capacity 2500kg
• Anchors included
• CE certificate

max. 1900 mm
min. 250 mm

5192

510

 Dane techniczne / Technical features

2144 mm

 Cechy podnośnika

2836 mm

mm

mm

Nośność platform
Capacity of platform

Moc silnika
Power of motor

Zasilanie
Power supply

Czas podnoszenia
Rise time

System blokad
Lock system

Główna / Main:
5000 [kg]
Pomocniczna / Help:
3000 [kg]

2.2KW

400V

50s

poczwórna manualna mechaniczna
zwalniana centralnie
quadruple manual mechanical central
release

Maks. wysokość unoszenia
Max. lifting height

Szerokość między kolumnami
(wewnętrzna)
Width between columns (internal)

Szerokość między kolumnami
(zewnętrzna)
Width between columns (external)

Długość platformy
Platform lenght

Całkowita długość
Total length

250 - 1900 mm

2836 mm

3268mm

4805 [mm]

6126 mm

Prosty hydrauliczny podnośnik kanałowy 3,5 t TECHSK1
Straight hydraulic duct lift 3,5 t TECHSK1
• Maksymalny udźwig 3,5 t
• Szybka pompa hydrauliczna
• Wysokość podnoszenia 500 mm
• Minimalna szerokość kanału 700 mm
• Maksymalna szerokość kanału 1200 mm

• Capacity 3,5 t
• High speed hydraulic pump
• Max. working hight 500 mm
• Minimal working width 700 mm
• Max. working width 1200 mm

Niski hydrauliczny podnośnik kanałowy 3,5 t TECHSK2
Low hydraulic duct lift 3,5 t TECHSK2
• Maksymalny udźwig 3,5 t
• Szybka pompa hydrauliczna
• Wysokość podnoszenia 500 mm
• Minimalna szerokość kanału 800 mm
• Maksymalna szerokość kanału 1200 mm

• Capacity 3,5 t
• High speed hydraulic pump
• Max. working hight 500 mm
• Minimal working width 800 mm
• Max. working width 1200 mm

Hydrauliczny podnośnik kanałowy 7 t TECHSK3
Hydraulic duct lift 3,5 t TECHSK3
• Maksymalny udźwig 7 t
• Szybka pompa hydrauliczna
• Wysokość podnoszenia 500 mm
• Minimalna szerokość kanału 700 mm
• Maksymalna szerokość kanału 1200 mm

Podnośniki / Car lifts

• Capacity 7 t
• High speed hydraulic pump
• Max. working hight 500 mm
• Minimal working width 700 mm
• Max. working width 1200 mm
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Podnośniki / Car lifts
Prosty pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy 3,5t TECHSK4

Straight pneumatic-hydraulic duct lift 3,5 t TECHSK4
• Maksymalny udźwig 3,5 t
• Pompa pneumatyczna
• Pompa hydrauliczna ręczna
• Wysokość podnoszenia 500 mm
• Minimalna szerokość kanału 800 mm
• Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
• Średnica tłoka 32 mm
• Wymagane ciśnienie robocze 8 bar

• Capacity 3,5 t
• Pneumatic pump
• Manual hydraulic pump
• Max. working hight 500 mm
• Minimal working width 800 mm
• Max. working width 1200 mm
• The diameter of the piston: 32mm
• Required pressure: 8 bar

Niski pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy 3,5 t TECHSK5

Low pneumatic-hydraulic duct lift 3,5 t TECHSK5
• Maksymalny udźwig 3,5 t
• Pompa pneumatyczna zasilana powietrzem
• Pompa hydrauliczna
• Wysokość podnoszenia 500 mm
• Minimalna szerokość kanału 800 mm
• Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
• Średnica tłoka 32 mm
• Wymagane ciśnienie 8 bar

• Capacity 3,5 t
• Pneumatic air pump
• Hydraulic pump
• Max. working hight 500 mm
• Minimal working width 800 mm
• Max. working width 1200 mm
• The diameter of the piston: 32mm
• Required pressure: 8 bar

Pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy 7 t TECHSK6
Pneumatic -hydraulic duct lift 7 t TECHSK6

• Maksymalny udźwig 7 t
• Pompa hydrauliczna
• Pompa pneumatyczna zasilana powietrzem
• Wysokość podnoszenia 500 mm
• Minimalna szerokość kanału 800 mm
• Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
• Średnica tłoka 32 mm
• Wymagane ciśnienie 8 bar

• Capacity 7 t
• Hydraulic pump
• Pneumatic air pump
• Max. working hight 500 mm
• Minimal working width 800 mm
• Max. working width 1200 mm
• The diameter of the piston: 32 mm
• Required pressure: 8 bar

Prosty hydrauliczno-pneumatyczny podnośnik kanałowy 12 t TECHSK7

Straight hydraulic-pneumatic duct lift 12 t TECHSK7
• Maksymalny udźwig 12 t
• Pompa hydrauliczna
• Pompa pneumatyczna zasilana powietrzem
• Wysokość podnoszenia 500 mm
• Minimalna szerokość kanału 700 mm
• Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
• Średnica tłoka 38 mm
• Wymagane ciśnienie 8 bar

• Capacity 12 t
• Hydraulic pump
• Pneumatic air pump
• Max. working hight 500 mm
• Minimal working width 700 mm
• Max. working width 1200 mm
• The diameter of the piston: 38 mm
• Required pressure: 8 bar

Pneumatyczno-hydrauliczny podnośnik kanałowy 12 t TECHSK8 + przystawka do skrzyń
Pneumatic-hydraulic duct lift 12 t + box attachment TECHSK8
• Maksymalny udźwig 12 t
• Pompa hydrauliczna
• Pompa pneumatyczna zasilana powietrzem
• Wysokość podnoszenia 500 mm
• Minimalna szerokość kanału 700 mm
• Maksymalna szerokość kanału 1200 mm
• Średnica tłoka 38 mm
• Wymagane ciśnienie 8 bar
• Wymiary przystawki:
- Rama niska: 450mm
- Adapter prostokątny: 300x300mm
34

• Capacity 12 t
• Hydraulic pump
• Pneumatic air pump
• Max. working hight 500 mm
• Minimal working width 700 mm
• Max. working width 1200 mm
• The diameter of the piston: 38 mm
• Required pressure: 8 bar
• Box dimensions:
- Low frame: 450mm
- Rectangular adapter: 300x300mm

Producent i dystrybutor wyposażenia warsztatów
Manufacturer and distributor of garage equipment

Podnośniki / Car lifts

Wyciągi spalin / Exhaust hoods

Wyciągi spalin / Exhaust hoods
Do czego służą wyciągi spalin?

What are exhaust hoods used for?

Przeznaczone są do odciągania spalin samochodowych.
Naprawa pojazdów wiąże się z uruchomieniem pojazdu i
emisją spalin, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi
pracujących w serwisach i warsztatach samochodowych.

They are designed for vehicle exhaust extraction. Repairing
vehicles involves starting the vehicle and the emission of exhaust
fumes, which are a health risk for people working in service and
repair shops.

Rozwiązaniem i ochroną są wyciągi spalin CASTEX, które
dzielą się na:
• Proste pojedyncze
• Proste podwójne
• Bębnowe

CASTEX exhaust extractors are the solution and protection:
• Straight single
• Straight double
• Drum type

Wszystkie nasze wyciągi świetnie sprawdzą się w przypadku
warsztatów czy stacji diagnostycznych. W skład wyciągu
bębnowego powinien wchodzić również wentylator. Dobierzesz
go w naszym sklepie!

All of our exhaust hoods are suitable for workshops and diagnostic
stations. Drum exhaust shall be composed of a fan and a motor. You
will find it in our store!

Wyciągi bębnowe / Drum lifts
ECAS-003-100

Wyciąg do spalin bębnowy 8m, ﬁ 100mm bez wentylatora, elektryczny napęd, PRO
Exhaust system, electric motor driven, dia. 100mm, 8m long without Air Blower, PRO

ECAS-001-75

Wyciąg do spalin bębnowy 8m, ﬁ 75mm bez wentylatora
Exhaust system, manual spring, dia. 75mm, 8m long without Air Blower

ECAS-002-100

Wyciąg do spalin bębnowy 8m, ﬁ 75mm bez wentylatora, PRO
Exhaust system, manual spring, dia. 100mm, 8m long without Air Blower, PRO

ECAS-002-75

Wyciąg do spalin bębnowy 8m, ﬁ 100mm bez wentylatora, elektryczny napęd, PRO
Exhaust system, manual spring, dia. 75mm, 8m long without Air Blower, PRO

Wyciągi pojedyncze / Single exhaust

ECAS-101-100

ECAS-101-75

Wyciąg do spalin pojedynczy, 4m,
0,55kW, ﬁ 100mm, 380V z końcówką
Single exhaust system, ﬁ 100mm, 4m long,
400V, 0,55 kW

Wyciąg do spalin pojedynczy, 4m,
0,55kW, 380V z końcówką
Single exhaust system, 4m, 0,55kW, 380V

Wyciągi spalin / Exhaust hoods

Wyciągi podwójne / Double exhaust

ECAS-102-100

ECAS-102-75

Wyciąg do spalin podwójny, 4m,
ﬁ100mm, 0,55kW, 380V z końcówką
Twin hose type extraction system, 4m,
dia.75mm, 0,55kW, 380V

Wyciąg do spalin podwójny, 4m, 0,55kW,
ﬁ 75mm, 380V z końcówką
Twin hose type extraction system, 4m,
dia.75mm, 0,55kW, 380V
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Wyciągi spalin / Exhaust hoods
Wyciągi mobilne / Mobile exhaust system
ECAS-301

Mobilny wyciąg do spalin pojedynczy 4m, 0,55kW, 380V
Mobile exhaust system 4m, 0,55kW, 380V

ECAS-302-75

Mobilny podwójny wyciąg do spalin, 4m, 0,55kW, ﬁ 75mm, 380V
Mobile twin hose exhaust system, 0,55kW, 2m, dia. 75mm, 380V

Prowadnice / Sliding rails
ECAS-201
Prowadnica aluminiowa
do wyciągu do spalin z
akcesoriami, 4m

ECAS-202-75

ECAS-203

Extraction kit
for rail chanel system
4m, dia. 75mm

Rail sliding troley
with outlet part

Wyciąg - zestaw do
prowadnicy aluminiowe,
4m, okrągła końcówka

Aluminium rail 4m long
with accesories

Wózek do
prowadnicy
wyciągu

Końcówki wyciągów spalin / Exhaust nozzles

100mm / 75mm

CAE-100-100 / CAE-100-75

100mm / 75mm

CAE-105-100 / CAE-105-75

100mm / 75mm

CAE-101-100 / CAE-101-75

100mm

CAE-106-100 / CAE-106-75

100mm / 75mm

100mm

100mm

CAE-102-100 / CAE-102-75

CAE-103-100

CAE-104-100

100mm / 75mm

75mm
CAE-108-75

75mm
CAE-109-75

CAE-107-100 / CAE-107-75

Wentylatory do wyciągów spalin / Air blowers

0,55kW, 400V
CAE-9055

36

0,75kW, 400V
CAE-9075
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1.1kW, 400V
CAE-9110

1.5kW, 400V
CAE-9150

2.2kW, 400V
CAE-9220

Wyciągi spalin / Exhaust hoods

Wysysarki oleju / Oil drainers

Wysysarki oleju / Oil drainers
Zlewarko-wysysarka 90L PREMIUM ze zbiornikiem drenażowym PCAS-6297
Air-operated pneumatic waste oil drainer PCAS-6297
Regulowana wysokość!
Adjustable height!

 Dane techniczne / Technical features
Dane techniczne

Technical feature

Wartość / Value

Ciśnienie robocze

Work pressure

7-9 Bar

Ciśnienie odprowadzania oleju

Oil drainage pressure

0,6-0,8 Bar

Temperatura robocza oleju

Oil working temperature

40-60 C

Wysokość urządzenia

Collecting height

1.60m

Pojemność zbiornika głównego

Tank capacity

80L

Pojemność zbiornika zlewowego

Capacity of measuring cup

10L

Długość przewodu ssącego

Length of suction pipe

1.5m

Długość przewodu drenującego

Length of drainpipe

1.6m

Prędkość wysysania

Sucking speed

0.6-1.6L/min

Zlewarko-wysysarka 90L ze zbiornikiem drenażowym PCAS-3197
Air-operated waste oil drainer waste car oil extractor PCAS-3197
 Dane techniczne / Technical features
Dane techniczne

Technical feature

Wartość / Value

Ciśnienie robocze

Work pressure

8-10 Bar

Temperatura robocza oleju

Oil working temperature

46-60 C

Wysokość urządzenia

Collecting height

1.50m

Pojemność zbiornika głównego

Tank capacity

80L

Pojemność zbiornika zlewowego

Capacity of measuring cup

10L

Prędkość wysysania

Sucking speed

0.8L/min

Wysysarki oleju / Oil drainers
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Wysysarki oleju / Oil drainers

Notatki / Notes

Nasza produkcja Our production
Jesteśmy obecni na rynku od 2006 roku, a nasze
produkty traﬁają również na rynki europejskie i
cieszą się dużym powodzeniem.

We have been present on the Polish market since
2006, our products hit also European market
where they’re becoming more and more popular.

Jaka jest nasza recepta na sukces? Stawiamy
na jakość i profesjonalizm, oferując przy tym
szeroki program produktowy przy zachowaniu
jednocześnie konkurencyjnych cen. W 2015
roku ruszała nasza własna linia produkcyjna,
którą stale rozwijamy i uzupełniamy o nowe
rozwiązania.

What is our recipe for success? We focus on
quality and professionalism, offering a wide
range of products while maintaining competitive
prices . In 2015 we launched our own production
line, which we are constantly improving with new
solutions and technologies.

Dzięki własnemu parkowi maszynowemu oraz
kadrze wysoko wykwaliﬁkowanych inżynierów z
wieloletnim doświadczeniem jesteśmy również
w stanie realizować indywidualne zamówienia
oraz dostosować ofertę do aktualnego
zapotrzebowania na rynku.
Dokładamy wszelkich starań, aby nasze produkty
odznaczała wysoka jakość, dlatego kupujemy
materiały od sprawdzonych dostawców. Wyroby
podlegają kontroli jakości, tak jak cały proces
produkcji. Ponadto posiadamy znakowarkę
laserową, dzięki której jesteśmy w stanie
opatrzyć wyprodukowane materiały różnymi
formami graﬁcznymi, np. logotypem ﬁrmy.
Inwestujemy w nowe rozwiązania, tak aby produkt
od początku do końca mógł być wykonywany
w naszym zakładzie. Optymalizuje to koszty,
bo pozwala korzystać z własnych zasobów i
świadczy o naszym potencjale. Stawiamy po
prostu na rozwój.

Thanks to our own machinery park and
highly qualiﬁed engineers with many years
of experience, we are also able to carry out
individual orders and adjust the offer to the
current market demands.
High quality is a must for us! Raw materials are
sourced from trusted and certiﬁed suppliers only.
The entire production process and every product
are subjects to precise quality control. We also
accept special requests, such as the creation of
your own brand. This includes your own brand
name with a laser ingraved logo.
Constant investment into production processes
and technology helps us ﬁnd and try out new
manufacturing solutions. We are able to use our
own resources and optimize production costs.
We focus on continuos development.

www.castex.pl

