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SPIS TREŚCI

Włoska firma Ravaglioli S.p.A. założona 1958 roku, to jedna z czołowych światowych firm 
branży wyposażenia warsztatów. Wiodący europejski producent podnośników oraz jeden z 
głównych producentów sprzętu do wulkanizacji i wyposażenia testowego pojazdów oraz geometrii kół. 
Ponad 350 000 sprzedanych podnośników dwukolumnowych na całym świecie, świadczy o wiodącej 
roli jaką odgrywa. Rvaglioli posiada sieć dystrybucyjną obejmującą ponad 150 krajów na całym świecie, 
w tym oddziały w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Belgii, Hiszpanii i Polsce. 
Sprzęt cechuje przede wszystkim wysoka jakość wykonania i niezawodność.



PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE

PODNOŚNIKI
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KPX337WK*

KPX337LWK*

* KPX337WK (VAR) - możliwość przedłużenia standardowego trawersu z 3870 mm na 4870 mm.
* KPX337LWK (VAR) - możliwość przedłużenia standardowego trawersu z 3870 mm na 5370 mm.

§ System szybkiego mocowania adapterów wysokości § Zwiększony rozstaw
kolumn do 2650 mm § Wysokość punktów podparcia na poziomie 80 mm

KPX337LWR asymetryczne 2 i 3-częściowe ramiona o zasięgu 900/1250 mm 

MODEL udźwig szerokość 
całkowita

rozstaw między 
kolumnami

wysokość
z trawersem 

max wysokość 
podnoszenia min. wysokość

KPX337LWR* 3200 kg 3350 mm 2650 mm 3870 mm 2007 mm 80 mm

* KPX337LWR (VAR) - możliwość przedłużenia standardowego trawersu 
z 3870 mm na 5370 mm.

10.100zł*

KPX337WK
KPX337LWK

KPX337LWR

10.200zł*

11.100zł*

* Podane ceny są cenami netto, nie zawierają kosztu transportu i montażu.

Komplet adapterów
140 mm gratis

Komplet adapterów
140 mm gratis
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PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE

przekładnią § 2 i 3-częściowe ramiona o zasięgu 820 i 1200 mm § Adaptery 
z płynną regulacją wysokości w zakresie 95-135 mm.

KPS327H2  Przeniesienie napędu wałem Cardana z bezobsługową 

2

§ System szybkiego mocowania adapterów wysokości § Zwiększony rozstaw
kolumn do 2650 mm § Wysokość punktów podparcia na poziomie 95 mm

KPX343WK asymetryczne 2 i 3-częściowe ramiona o zasięgu 1100/1200 mm 

MODEL udźwig szerokość 
całkowita

rozstaw między 
kolumnami

wysokość 
całkowita

max wysokość 
podnoszenia

min. wysokość

KPS327H2 3200 kg 3260 mm 2500 mm 2646 mm 2005 mm 95 mm

* KPX337LWR (VAR) - możliwość przedłużenia standardowego trawersu z 3868 mm na 5368 mm.

MODEL udźwig
szerokość 
całkowita

rozstaw między 
kolumnami

wysokość
z trawersem

max wysokość 
podnoszenia min. wysokość

KPX343WK* 3500 kg 3362 mm 2650 mm 3868 mm 2010 mm 95 mm

PODNOŚNIKI

KPS327H2

KPX343WK

11.600zł*

9.600zł*

* Podane ceny są cenami netto, nie zawierają kosztu transportu i montażu.

Komplet adapterów
140 mm gratis
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PODNOŚNIKI
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PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE

§ Przeniesienie napędu wałem Cardana z bezobsługową przekładnią § 
2 i 3-częściowe ramiona o zasięgu 1200 i 900 mm § Adaptery z płynną
regulacją wysokości w zakresie 100-140 mm.

KPS306LHE (wersja poszerzona) montaż na dedykowanej podstawie 

napędu wałem Cardana  z bezobsługową przekładnią § 
2 i 3-częściowe ramiona o zasięgu 1200 i 900 mm § Adaptery z płynną 
regulacją wysokości w zakresie 100-140 mm.

KPS306HE montaż na dedykowanej podstawie § Przeniesienie 

KPS306LHE

KPS306C3

KPS306LC3

3150 mm

3300 mm

2500 mm

2650 mm

2694 mm

2694 mm

2055 mm

2055 mm

100 mm

100 mm

całkowita 
wysokość

KPS306HE

KPX337LHE

3125 mm

3275 mm

2500 mm

2650 mm

2697 mm

2697 mm

2050 mm

2050 mm

100 mm

100 mm

całkowita 
wysokość

9.200zł*

9.400zł*

11.200zł*

11.600zł*

* Podane ceny są cenami netto, nie zawierają kosztu transportu i montażu.
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PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE

MODEL udźwig szerokość 
całkowita

rozstaw między 
kolumnami

wysokość całkowita
z górnym trawersem 

max wysokość 
podnoszenia

min. wysokość

KPN255LIKT 5500 kg 4080 mm 3000 mm 4950 mm 2030 mm 120 mm

MODEL udźwig
szerokość 
całkowita

rozstaw między 
kolumnami

wysokość całkowita
z górnym trawersem 

max wysokość 
podnoszenia min. wysokość

KPN349WELIK 4200 kg 3420 mm 2650 mm 5380 mm 2020 mm 100 mm

PODNOŚNIKI

KPN349WELIK

KPN255LIKT

17.400zł*

29.700zł*

Komplet adapterów
140 mm gratis

* Podane ceny są cenami netto, nie zawierają kosztu transportu i montażu.
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PODNOŚNIKI NOŻYCOWE

MODEL udźwig
wysokość

podnoszenia
długość
platform

szerokość 
platform

sposób
montażu

RAV518NL 3000kg 1900  mm 1420-1950 mm 610 mm na posadzce

RAV518NLI 3000kg 1900 mm 1420-1950 mm 610 mm w fosie

Podnośnik elektrohydrauliczny diagnostyczny przewidziany do montażu w fosie  § Mechaniczna blokada wysokości zwalniana pneumatycznie 
§ Automatyczna synchronizacja hydrauliczna bez względu na rozkład obciążenia §  Przeguby na bezobsługowych tulejach samosmarujących 
§ Sygnał dźwiękowy w końcowej fazie zniżania 

 § Sterowanie podnośnika bezpiecznym napięciem 24V § Urządzenia bezpieczeństwa zgodne z normą EN1493:2010.
§ Przystosowany pod geometrię z płytami rozprężnymi § Na wyposażeniu podnośnik podprogowy o 

udźwigu 4000 kg

MODEL udźwig
wysokość

podnoszenia
długość
platform

szerokość 
platform

sposób
montażu

RAV650.2.55.ISI 5000kg 1805  mm 5500 mm 650 mm w fosie

Podnośnik elektrohydrauliczny przewidziany do montażu w fosie lub na posadzce § Mechaniczna blokada wysokości zwalniana pneumatycznie 
§ Automatyczna synchronizacja hydrauliczna bez względu na rozkład obciążenia §  Przeguby na bezobsługowych tulejach samosmarujących 
§ Sygnał dźwiękowy w końcowej fazie zniżania  § Sterowanie podnośnika bezpiecznym napięciem 24V § Urządzenia 
bezpieczeństwa zgodne z normą EN1493:2010.

§platformy o zmiennej długości 

RAV518NL
RAV518NLI

RAV650.2.55.ISI

20.700zł*

23.550zł*

59.000zł*

RAV518NL (wersja na posadzkę)

RAV518NLI (wersja w fosę)

* Podane ceny są cenami netto, nie zawierają kosztu transportu i montażu.
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MODEL średnica 
obręczy

szerokość 
obręczy

max. ciężar koła
dokładność 

ważenia
czas pomiaru zasilanie

G2.121RFM 10"-26" 1,5"-22" 70 kg 1 g 6 s 230V/50Hz

Automatyczny pomiar odległości plus średnicy
obręczy § automatyczny program Alu 
automatyczny start + stop § pedał hamulca
§ opcjonalnie ramie pomiarowe GAR 301

§

G2.121RFM

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Wyważarka przeznaczona do wyważania kół samochodów osobowych oraz lekkich 
dostawczych § Monochromatyczny wyświetlacz 132x40 mm § Aktywny kaptur ochronny 
§ Automatyczny pomiar odległości i średnicy § Pomiar szerokości obręczy przy pomocy 
cyrkla § Automatyczne hamowanie koła § Hamulec nożny § Program statyczny, dynamiczne
oraz ALU § Funkcja optymalizacji, dzielenia niewyważenia i ukrywania ciężarków za ramionam
i obręczy § Możliwość zmiany jednostek: cal/milimetr oraz gram/uncja, autodiagnoza § 
Programy do kalibracji. 

OGUMIENIE

Wyważarka przeznaczona do wyważania kół samochodów osobowych 
oraz lekkich dostawczych § Monitor 19" § Aktywny kaptur ochronny 
§ Automatyczny pomiar odległości i średnicy § Pomiar szerokości obręczy 
przy pomocy cyrkla § Automatyczne hamowanie koła § Hamulec nożny 
§ Program statyczny, dynamiczne oraz ALU § Funkcja optymalizacji, dzielenia 
niewyważenia i ukrywania ciężarków za ramionam i obręczy § Możliwość zmiany 
jednostek: cal/milimetr oraz gram/uncja, autodiagnoza § Programy do kalibracji. 

MODEL średnica 
obręczy

szerokość 
obręczy max. ciężar koła

dokładność 
ważenia czas pomiaru zasilanie

G2.140R 10"-26" 1,5"-22" 65 kg 1 g 6 s 230V/50Hz

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Automatyczny pomiar odległości plus średnicy
obręczy § automatyczny program Alu s
automatyczny start + stop § pedał hamulca
§ program dzielenia ciężarków § opcjonalnie 
ramie pomiarowe GAR 301

G2.140R

WYWAŻARKI

7.500zł*

9.000zł*

* Podane ceny są cenami netto, nie zawierają kosztu transportu i montażu.
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Przeznaczona do wyważania kół samochodów osobowych, lekkich dostawczych oraz
motocyklowych § Automatyczny pomiar odległości od wyważarki i średnicy obręczy
przy pomocy wysuwanej miarki § Aktywny kaptur ochronny § Automatyczne 
pozycjonowanie koła w miejscu niewyważenia § Hamulec nożny § Program statyczny, 
programy dynamiczne w tym specjalne do wyważania obręczy ze stopów lekkich 
§Funkcja szybkiej optymalizacji, dzielenia i ukrywania ciężarków za ramionami obręczy 
§Minimalizacja zużycia ciężarków § Możliwość zmiany jednostek § Autodiagnoza 
i programy do kalibracji § Monitor 19" § Silnik prądu stałego 24V.

ręczny 
cyrkla § Możliwość zastosowania opcjonlanego 
ramienia pomiarowego GAR306.

pomiar szerokości obręczy przy pomocy 
G3.140R

MODEL średnica 
obręczy

szerokość 
obręczy max. ciężar koła dokładność 

ważenia
czas pomiaru zasilanie

G3.140R 10"-26" 1,5"-22" 70 kg 1 g 6 s 230V/50Hz

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

WYWAŻARKI

10.300zł*

MODEL średnica 
obręczy

szerokość 
obręczy

max. ciężar koła
dokładność 

ważenia
czas pomiaru zasilanie

G3.140WS 10"-26" 1,5"-22" 70 kg 1 g 6 s 230V/50Hz

Przeznaczona do wyważania kół samochodów osobowych, lekkich dostawczych oraz
motocyklowych § Automatyczny pomiar odległości od wyważarki i średnicy obręczy
przy pomocy wysuwanej miarki § Aktywny kaptur ochronny § Automatyczne 
pozycjonowanie koła w miejscu niewyważenia § Hamulec nożny § Program statyczny, 
programy dynamiczne w tym specjalne do wyważania obręczy ze stopów lekkich 
§Funkcja szybkiej optymalizacji, dzielenia i ukrywania ciężarków za ramionami obręczy 
§Minimalizacja zużycia ciężarków § Możliwość zmiany jednostek § Autodiagnoza 
i programy do kalibracji § Monitor 19" § Silnik prądu stałego 24V.

Automatyczny, bezdotykowy pomiar szerokości 
obręczy § Aktywne podświetlenie wnętrza koła 
lampami LED § laserowy liniowy wskaźnik 
pozycjonowania ciężarka

G3.140WS

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

11.500zł*

Su
pe

r 
Hit!

* Podane ceny są cenami netto, nie zawierają kosztu transportu i montażu.
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WYWAŻARKI

GP3.140WS

MODEL średnica 
obręczy

szerokość 
obręczy

max. ciężar koła
dokładność 

ważenia
czas pomiaru zasilanie

GP3.140WS 10"-26" 1,5"-22" 70 kg 1 g 6 s 230V/50Hz

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Automatyczny, bezdotykowy pomiar szerokości 
obręczy § Aktywne podświetlenie wnętrza koła 
lampami LED § laserowy liniowy wskaźnik 
pozycjonowania ciężarka § pneumatyczne 
mocowanie koła na wale

OGUMIENIE

15.000zł*

W ZESTAWIE
 TANIEJ!

Kup wyważarkę + montażownicę,

a ramię pomocnicze otrzymasz za połowę ceny!

PROMOCJA!
%

%

%

%

* Podane ceny są cenami netto, nie zawierają kosztu transportu i montażu.
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MONTAŻOWNICE

G7441V.22

MONTAŻOWNICA

G7441V.24

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Montażownica przeznaczona do montażu i demontażu opon 
samochodów osobowych § Pneumatycznie odchylana 
kolumna główna § Pneumatycznie blokowana pozycja głowicy 
§ Uchwyt 4-szczękowy samocentrujacy § Głowica z nakładkami
do obsługi obręczy ze stopów lekkich § Możlwość zastosowania 
dodatkowego ramienia PLUS73, PLUS83D

 Dwie prędkości obrotowe stołu 

Montażownica przeznaczona do montażu i demontażu opon 
samochodów osobowych § Pneumatycznie odchylana 
kolumna główna § Pneumatycznie blokowana pozycja głowicy 
§ Uchwyt 4-szczękowy samocentrujacy § Głowica z nakładkami
do obsługi obręczy ze stopów lekkich § Możlwość zastosowania 
dodatkowego ramienia PLUS73, PLUS83D

 Dwie prędkości obrotowe stołu 

Opcjonalne ramię 
pomocnicze PLUS73

Opcjonalne ramię 
pomocnicze PLUS73

7.950zł*

9.200zł*

2.850zł*

2.850zł*

* Podane ceny są cenami netto, nie zawierają kosztu transportu i montażu.
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MONTAŻOWNICE

G7645D.26

MONTAŻOWNICA

G7645ID.26

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

Montażownica przeznaczona do montażu i demontażu opon 
samochodów osobowych § Pneumatycznie odchylana 
kolumna główna § Pneumatycznie blokowana pozycja głowicy 
§ Uchwyt 4-szczękowy samocentrujacy § Głowica z nakładkami
do obsługi obręczy ze stopów lekkich § Możlwość zastosowania 
dodatkowego ramienia PLUS73, PLUS83D

Montażownica przeznaczona do montażu i demontażu opon 
samochodów osobowych § Pneumatycznie odchylana 
kolumna główna § Pneumatycznie blokowana pozycja głowicy 
§ Uchwyt 4-szczękowy samocentrujacy § Głowica z nakładkami
do obsługi obręczy ze stopów lekkich § Możlwość zastosowania 
dodatkowego ramienia PLUS73, PLUS83D

MODEL zakres uchwytu 
od zewnątrz

zakres uchwytu 
od wewnątrz

max. średnica koła max. szerokość koła siła pracy zbijaka zasilanie

       G7645D.26 10"-26" 12"-28,5" 1143 mm 17" 3600 kg 230V/50Hz

MODEL zakres uchwytu 
od zewnątrz

zakres uchwytu 
od wewnątrz max. średnica koła max. szerokość koła siła pracy zbijaka zasilanie

       G7645ID.26 10"-26" 12"-28,5" 1143 mm 17" 3600 kg 230V/50Hz

Płynna prędkość obrotowa stołu § Inflator

Płynna prędkość obrotowa stołu

Opcjonalne ramię 
pomocnicze PLUS73

Opcjonalne ramię 
pomocnicze PLUS73

OGUMIENIE

10.650zł*

12.550zł*

2.850zł*

2.850zł*

* Podane ceny są cenami netto, nie zawierają kosztu transportu i montażu.
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URZĄDZENIA DO KONTROLI GEOMETRII 

Urządzenie TD5080WS oparte jest na czterech aktywnych, 8-
sensorowych głowicach pomiarowych z bezprzewodową
komunikacją w podczerwieni pomiędzy głowicami i w technologii
Bluetooth z jednostką centralną. Głowice wyposażone w klawiaturę
do zdalnego zarządzania oprogramowaniem oraz wyświetlacz na
diodach LED do wizualizacji podstawowych parametrów pracy.
Automatyczne ładowanie akumulatorów głowic po odwieszeniu
ich na wózek z komputerem PC, monitorem LCD 19” i drukarką

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM

CERTIFIED BY DNV GL
=  =ISO 9001

Przejrzyste i intuicyjne oprogramowanie do obsługi 
w języku polskim zawiera aktualną bazę ponad 90 tys.
pojazdów, z możliwością tworzenia własnych zapisów.

Na standardowym wyposażeniu cztery uchwyty
4-punktowe, para obrotnic, blokada kierownicy
i hamulca.

ZAKRESY POMIAROWE I DOKŁADNOŚĆ

Oś Pomiar Dokładność Zakres pomiaru Zakres całkowity

Przód

Zbieżność całkowita ± 2' ± 2° ± 20° x2
Zbieżność połówkowa ± 1' ± 1° ± 20°
Nierównoległość osi ± 2' ± 2° ± 5°
Pochylenie koła ± 2' ± 3° ± 10°
Wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy ± 5' ± 10° ± 18°
Pochylenie osi sworznia zwrotnicy ± 5' ± 10° ± 18°

Tył

Zbieżność całkowita ± 2' ± 2° ± 20° x2
Zbieżność połówkowa ± 1' ± 1° ± 2'30°
nierównoległość osi ± 2' ± 2° ± 5°
pochylenie koła ± 2' ± 3° ± 10°
Odchylenie osi jazdy od osi symetrii ± 2' ± 2° ± 5°
Śladowość ± 2 mm ± 70 mm
Nierównoległość osi ± 2 mm ± 99 mm

23.600zł*

TD5080WS

Nowa koncepcja CCD Geometrii do pojazdów.
Obsługa geometrii za pomocą przenośnego tabletu. 
komunikacja głowic pomiarowych z tabletem poprzez transmisję Wi-Fi.
Zaawansowana technologicznie alternatywa dla aktualnego 
rozwiązania na rynku (brak szafki oraz krzyża pomiarowego!).
Całkowite przeprojektowanie głowice pomiarowe i uchwyty na obręcze.
Oprogramowanie oparte na systemie Andriod.
W zestawie znajduje się:
> Tablet z oprogramowaniem oraz obszerną bazą pojadów
> Zestaw magnesów dla tabletu
> Transmisja Wi-Fi
> Panele ścienne dla głowic z wtyczką ładowania USB  i uchwytem na tablet
> 4 Głowice 8-CCD z łożyskami, z enkoderem oraz szybkim ładowaniem
> 2 pary uchwytów STDA33EU z zaciskami cztero punktowymi
> Para obrotnic S110A7 / P
> 1 blokada pedału hamulca
> 1 blokada kierownicy

RAVTD2.0WIFI

NOWE GŁOWICE POMIAROWE:
Komunikacja Wi-Fi, 8 czujników pomiarowych, mocowanie 
z łożyskiem oraz enkoder z portami do szybkiego ładowania.

Tablet z oprogramowaniem

Płyty naścienne do montażu
głowic oraz uchwytów

Możliwość wysłania raporty z mierzonych pojazdów
bezpośrednio do klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Intuicyjny interfejs z animacjami w 3D.

25.000zł*

* Podane ceny są cenami netto, nie zawierają kosztu transportu i montażu.
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URZĄDZENIE DO KONTROLI GEOMETRII 

DIAGNOSTYKA

Bezprzewodowe urządzenie do pomiaru i regulacji i geometrii 
kół pojazdu w technologii 3D Ravaglioli TD3000SP

Śledzenie pozycji koła podczas kompensacji
Szybka kompensacja przez przetoczenie
Instrukcja Krok po Kroku w 3D
Standardowe akcesoria:
> blokada kierownicy,
> blokada hamulca, obrotnice
> komputer PC, klawiatura,
> drukarka, ładowarka baterii
> Bezprzewodowa komunikacja Bluetooth®
> Ręcznie ustawiane kamery 3D
> 2 pary uchwytów 4 punktowych
> monitor 19”

42.950zł*

TD3000SP

 
przednia oś
zbieżność całkowita
zbieżność połówkowa
nierównoległość osi
pochylenie koła
wyprzedzenie osi sworznia zwrotnicy
pochylenie osi sworznia zwrotnicy
tylna oś
zbieżność całkowita
zbieżność połówkowa
nierównoległość osi (td5080)
pochylenie koła
odchylenie osi jazdy do osi symetrii

Dokładność

+/- 2’
+/-1’
+/- 2’
+/- 2’
+/- 5’
+/- 5’

+/- 2’
+/- 1’
+/- 2’
+/- 2’
+/- 2’

Zakres pomiaru

+/-2°
+/-1°
+/-2°
+/-3°

+/-10°
+/-10°

+/-2°
+/-1°
+/-2°
+/-3°
+/-2°

Zakres pomiaru

+/-20°
+/-20°
+/-5°

+/-10°
+/-18°
+/-18°

+/-20°
+/-20°
+/-5°

+/-10°
+/-5°

Wyposażenie standardowe:

Głowica pomiarowa x4
Zasilana akumulatorowo z transmisją w podczerwieni

Wyposażona w klawiaturę zdalnego sterowania

Blokada pedału hamulca
Uchwyt kierownicy
Instrukcja obsługi

Istnieje możliwość pomiaru bicia felg 
bez użycia podnośnika poprzez

popchnięcie pojazdu na odległość
odpowiadającą obrotowi kół o 180º.

Kompensacja bicia obręczy przez pchnięcie

> komunikacja bezprzewodowa
> 4 głowice pomiarowe z sensorami CCD, 8 sensorów 
> transmisja pomiędzy głowicami w podczerwieni
> głowice z klawiaturą zasilane akumulatorowo
> oprogramowanie w środowisku MS WINDOWS
> polska wersja językowa programu RAV ALIGNER
> baza danych ponad 20.000 pojazdów
> możliwość definiowania własnych pojazdów
> zestawienie wyników testu na jednym ekranie
> monitor 19”

25.150zł*

TD1780WS

* Podane ceny są cenami netto, nie zawierają kosztu transportu i montażu.
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KOSZT DOSTAWY:

WYWAŻARKA

MONTAŻOWNICA

GEOMETRIA

PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE I NOŻYCOWE

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE DIAGNOSTYCZNE

MONTAŻ:

PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE DO 4 TON

PODNOŚNIKI DWUKOLUMNOWE POWYŻEJ 4 TON ORAZ NOŻYCOWE

PODNOŚNIKI NOŻYCOWE DIAGNOSTYCZNE ORAZ GEOMETRIA

  150zł*
  
  150zł*
  
  150zł*
  
  350zł*
  
  800zł*

  950zł*

  1200zł*

  1600zł*

* PODANE POWYŻEJ CENY SĄ CENAMI NETTO




