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Usługi logistyczne ATH
W naszym magazynie o powierzchni 4.800 m² z 6 rampami załadunkowymi ładujemy urządzenia ciężkie i 
wyposażenie dużego gabarytu bez uszkodzeń przy użyciu nowoczesnej technologii. Dostawa części zamiennych 
dla produktów ATH jest kontrolowana centralnie z Illschwang/Niemcy w całej Europie. Jest to jeden z najlepiej 
wyposażonych magazynów części zamiennych dla sprzętu warsztatowego, oferuje możliwość wysyłania części 
zamiennych do klienta w ciągu 24 - 48 godzin. Magazyn ATH dzięki idealnej lokalizacji bezpośrednio przy trasie 
A6 jest łatwo dostępny dla spedycji.
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O firmie ATH-Heinl

FULL SERVICE CONCEPT
NEUBAU

Nowa siedziba ATH-Heinl
Wyznaczający nowe trendy siedziba została zbudowana na działce o powierzchni 37.000 m² i posiada wszelkie 
możliwości dalszej rozbudowy. 

Na prawie 9 400 m² powierzchni budynku stworzono nowy rodzaj połączenia pomiędzy biurami, salonem 
wystawowym, techniką i logistyką. W oparciu o koncepcję zwiększenia wydajności, obszary zostały zaprojek-
towane i połączone zgodnie z najnowocześniejszymi i najbardziej ergonomicznymi standardami.

Akademia ATH
Dzięki innowacyjnej koncepcji 
szkoleń pod nazwą „Akademia 
ATH“, pracownicy sprzedaży i ser-
wisanci autoryzowanych partnerów 
ATH-Heinl są regularnie szkoleni 
na powierzchni 700 m². Wszystkie 
produkty ATH są dostępne dla 
uczestników szkoleń na miejscu w 
celu „szkolenia na produkcie“, w ten 
sposób przekazywana i poszerzana 
jest praktyczna wiedza o całym 
asortymencie. 

Dla techników i montażystów 
stworzono osobny obszar, w 
którym można ustawiać i testować 
wyposażenie podczas intensywnych 
kursów szkoleniowych.

Zespół ATH
ATH-Heinl jest bawarską firmą 
rodzinną, założona w 1991 roku 
przez Hansa i Evi Heinl firma jest 
obecnie prowadzona w drugim po-
koleniu przez Anję, Corinnę i Fabi-
ana Heinl. 

Obydwa pokolenia uzupełniają się 
poprzez doświadczenie i innowacje, 
tworząc w ten sposób podwaliny 
dla zrównoważonego rozwoju fir-
my. „Każdy członek zespołu ATH 
należy do rodziny, bez nich sukces 
nie byłby możliwy“, cytujemy  za 
założycielem firmy, Hansem Heinl.
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https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.youtube.com/user/ATHHeinl
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://kiosk.ath-heinl.de/
https://kiosk.ath-heinl.de/
https://www.dropbox.com/sh/d23chvh9nhhqwc3/AAC0MTfSqZ6-1OUBSlacNKQ-a?dl=0
https://ath-czesci.pl
https://kiosk.ath-heinl.de/
https://www.dropbox.com/sh/ip75fcsvyjoas9p/AAAZUMteXwkaEogCDKpQOq2Da?dl=0
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ATH-Comfort Lift  2.35 | 2.40
Numer artykułu: 622204.10 (2.35) | 622210.10 (2.40)

Energy-Set
(230V / sprężone powietrze / 12V)

Podwójnie wykręcane, 
teleskopowe (90 – 180 mm)

Niska płyta przejazdowa 
wysokość = 20 mm

A
TH

-P
od

no
śn

ik
i s

am
oc

ho
do

w
e

2.35 2.40

  Warianty

Podnośnik dwukolumnowy

ATH-Comfort Lift 2.35 | 2.40

• Solidny, wytrzymały podnośnik elektrohydrauliczny
• Dwa panele sterujące dla wygodnej kontroli z każdej kolumny („Energy set“ na kolumnie głównej)
• Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
• Szeroki zakres pracy dzięki teleskopowym, asymetrycznym ramionom podnoszącym 
 (ramiona symetryczne długie jako opcja)
• Automatyczne zwolnienie blokad zabezpieczających podczas podnoszenia i opuszczania
• Bardzo niska płyta przejazdowa (wysokość = 20 mm) do ochrony węży hydraulicznych i przewodów 
• System FREE-LINE: Modułowy system budowy podnośnika zapewniający elastyczną rozbudowę 
 w każdej chwili.

Dane techniczne

Udźwig 3,5 t | 4 t

Wysokość podnoszenia 2.000 mm

Szerokość prześwitu 2.485 mm

Szerokość całkowita 3.485 mm

Części ramion nośnych 3 | 3

Moc silnika 3 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 30 s

Napięcie 3x 400V / C16A

Fundament*
min. B20/25
4.000 x 2.000 x  
220 mm

Panel sterowania po obu stronach

Automatyczna i samocentrująca blokada ramienia nośnego

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Video & Multimedia

Lista części zamiennych
ATH-Comfort Lifts

Film Youtube - montaż
https://youtu.be/mMe99Qtcdg8

Instrukcja obsługi
ATH-Comfort Lifts

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/4aht9z90lvzbbar/%21Czesci%20Comfort.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/1zn3al1s8o78cir/ATH_COMFORT.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/mMe99Qtcdg8
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ATH-Comfort Lift 2.35L | 2.40L
Numer artykułu: 622206.10 (2.35L) | 622212.10 (2.40L)

Górna poprzeczka
łącząca kolumny
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Energy-Set
(230V / Sprężone powietrze / 12V)

Podwójnie wykręcane, 
teleskopowe (90 – 180 mm)

2.35L 2.40L

  Warianty

Podnośnik dwukolumnowy

ATH-Comfort Lift 2.35L | 2.40L

• Solidny, wytrzymały podnośnik elektrohydrauliczny
• Dwa panele sterujące dla wygodnej kontroli z każdej kolumny („Energy set“ na kolumnie głównej)
• Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
• Szeroki zakres pracy dzięki teleskopowym, asymetrycznym ramionom podnoszącym 
 (ramiona symetryczne długie jako opcja)
• Automatyczne zwolnienie blokad zabezpieczających podczas podnoszenia i opuszczania
• Górna poprzeczka łącząca kolumny do ochrony węży hydraulicznych i przewodów
• System FREE-LINE: Modułowy system budowy podnośnika zapewniający elastyczną rozbudowę
 w każdej chwili.

Dane techniczne

Udźwig 3,5 t | 4 t

Wysokość podnoszenia 2.000 mm

Szerokość prześwitu 2.485 mm

Szerokość całkowita 3.485 mm

Części ramion nośnych 3 | 3

Moc silnika 3 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 30 s

Napięcie 3x 400V / C16A

Fundament*
min. B20/25
4.000 x 2.000 x 
220 mm

Panel sterowania po obu stronach

Automatyczna i samocentrująca blokada ramienia nośnego

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Video & Multimedia

Lista części zamiennych
ATH-Comfort Lifts

Film Youtube - montaż
https://youtu.be/-zhgXqCFiGA

Instrukcja obsługi
ATH-Comfort Lifts

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/4aht9z90lvzbbar/%21Czesci%20Comfort.pdf?dl=0
https://youtu.be/-zhgXqCFiGA
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/-zhgXqCFiGA
https://www.dropbox.com/s/1zn3al1s8o78cir/ATH_COMFORT.pdf?dl=0
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ATH-Comfort Lift 2.35X | 2.40X
Numer artykułu: 622208.10 (2.35X) | 622214.10 (2.40X)
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Górna poprzeczka łącząca 
kolumny

Energy-Set
(230V / Sprężone powietrze / 12V)

Podwójnie wykręcane, 
teleskopowe (90 – 180 mm)

2.35X 2.40X

  Warianty

Podnośnik dwukolumnowy

ATH-Comfort Lift 2.35X | 2.40X

• Solidny, wytrzymały podnośnik elektrohydrauliczny
• Dwa panele sterujące dla wygodnej kontroli z każdej kolumny („Energy set“ na kolumnie głównej)
• Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
• Szeroki zakres pracy dzięki teleskopowym, asymetrycznym ramionom podnoszącym 
 (ramiona symetryczne długie jako opcja)
• Automatyczne zwolnienie blokad zabezpieczających podczas podnoszenia i opuszczania
• Górna poprzeczka łącząca kolumny do ochrony węży hydraulicznych i przewodów
• System FREE-LINE: Modułowy system budowy podnośnika zapewniający elastyczną rozbudowę 
 w każdej chwili

Dane techniczne

Udźwig 3,5 t | 4 t

Wysokość podnoszenia 2.000 mm

Szerokość prześwitu 2.485 mm

Szerokość całkowita 3.485 mm

Części ramion nośnych 3 | 3

Moc silnika 3 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 30 s

Napięcie 3x 400V / C16A

Fundament*
min. B20/25
4.000 x 2.000 x 
220 mm

Panel sterowania po obu stronach

Automatyczna i samocentrująca blokada ramienia nośnego

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Video & Multimedia

Lista części zamiennych
ATH-Comfort Lifts

Film Youtube - montaż
https://youtu.be/-zhgXqCFiGA

Instrukcja obsługi
ATH-Comfort Lifts

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/4aht9z90lvzbbar/%21Czesci%20Comfort.pdf?dl=0
https://youtu.be/-zhgXqCFiGA
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/-zhgXqCFiGA
https://www.dropbox.com/s/1zn3al1s8o78cir/ATH_COMFORT.pdf?dl=0
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ATH-Comfort Lift 2.50
Numer artykułu: 622216.10
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Energy-Set
(230V / Sprężone powietrze / 12V)

Podwójnie wykręcane, 
teleskopowe (90 -180  mm)

Bardzo niska płyta przejazdna 
(wysokość = 20 mm)

Podnośnik dwukolumnowy

ATH-Comfort Lift 2.50

• Solidny, wytrzymały podnośnik elektrohydrauliczny
• Dwa panele sterujące dla wygodnej kontroli z każdej kolumny („Energy set“ na kolumnie głównej)
• Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
• Szeroki zakres pracy dzięki teleskopowym ramionom podnoszącym, 
 do wyboru asymetryczne (krótkie – długie) lub symetryczne (długie – długie)
• Automatyczne zwolnienie blokad zabezpieczających podczas podnoszenia i opuszczania
• Bardzo niska płyta przejezdna (wysokość = 20 mm) do ochrony węży hydraulicznych i przewodów
• System STRONG-LINE: Modułowy system budowy podnośnika zapewniający elastyczną rozbudowę

Dane techniczne

Udźwig 5 t

Wysokość podnoszenia 2.000 mm

Szerokość prześwitu 3.030 mm

Szerokość całkowita 4.050 mm

Części ramion nośnych 3

Moc silnika 3 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 40 s

Napięcie 3x 400V / C16A

Fundament*
min. B25/30
4.500 x 2.000 x 
220 mm

Panel sterowania po obu stronach

Automatyczna i samocentrująca blokada ramienia nośnego

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Multimedia

Lista części zamiennych
ATH-Comfort Lifts

Instrukcja obsługi
ATH-Comfort Lifts

Film Youtube - montaż
https://youtu.be/-zhgXqCFiGA

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/4aht9z90lvzbbar/%21Czesci%20Comfort.pdf?dl=0
https://youtu.be/-zhgXqCFiGA
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/-zhgXqCFiGA
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ATH-Comfort Lift 2.50X
Numer artykułu: 622218.10
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Górna poprzeczka 
łącząca kolumny

Energy-Set
(230V / Sprężone powietrze / 12V)

Podwójnie wykręcane, 
teleskopowe (90 – 180 mm)

Podnośnik dwukolumnowy

ATH-Comfort Lift 2.50X

• Solidny, wytrzymały podnośnik elektrohydrauliczny
• Dwa panele sterujące dla wygodnej kontroli z każdej kolumny („Energy set“ na kolumnie głównej)
• Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
• Szeroki zakres pracy dzięki teleskopowym ramionom podnoszącym, 
 do wyboru asymetryczne (krótkie – długie) lub symetryczne (długie – długie)
• Aumtomatyczne zwolnienie blokad zabezpieczających podczas podnoszenia i opuszczania
• Górna poprzeczka łącząca kolumny do ochrony węży hydraulicznych i przewodów
• System STRONG-LINE: Modułowy system budowy podnośnika zapewniający elastyczną rozbudowę
 w każdej chwili

Dane techniczne

Udźwig 5 t

Wysokość podnoszenia 2.000 mm

Szerokość prześwitu 3.030 mm

Szerokość całkowita 4.050 mm

Części ramion nośnych 3

Moc silnika 3 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 40 s

Napięcie 3x 400V / C16A

Fundament*
min. B25/30
4.500 x 2.000 x 
220 mm

Panel sterowania po obu stronach

Automatyczna i samocentrująca blokada ramienia nośnego

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Multimedia

Lista części zamiennych
ATH-Comfort Lifts

Instrukcja obsługi
ATH-Comfort Lifts

Film Youtube - montaż
https://youtu.be/-zhgXqCFiGA

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/4aht9z90lvzbbar/%21Czesci%20Comfort.pdf?dl=0
https://youtu.be/-zhgXqCFiGA
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/-zhgXqCFiGA
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ATH-Single Lift 35M
Numer artykułu: 612013

Mobilny zestaw przestawny

Wielofunkcyjne podnoszenie 
różnych typów pojazdów

Łańcuch wózka
podnoszącego
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Podnośnik jednokolumnowy

ATH-Single Lift 35M

• Solidny podnośnik jednokolumnowy z napędem hydraulicznym
• Mobilny, z wysokiej jakości zestawem do przestawiania, nie wymaga montażu
• Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
• Wielofunkcyjna praca dzięki podwójnie teleskopowym ramionom i (100 – 153 mm) 
 z zabezpieczeniem skrętu
• Elektromagnetyczny, automatyczny system bezpieczeństwa bez podwójnego mechanicznego opuszczania,  
 awaryjny zawór opuszczania w przypadku awarii zasilania
• Łatwa dostępność z jednej strony, wygodne podnoszenie pojazdu dzięki niskiej wysokości minimalnej,  
 około 100 mm
• Idealny do prac lakierniczych, blacharskich, obsługi opon i hamulców

Dane techniczne

Udźwig 3,5 t

Wysokość podnoszenia 100 – 1.853 mm

Wysokość kolumny 2.700 mm

Szerokość całkowita 1.356 – 2.215 mm

Części ramion nośnych 3

Moc silnika 2,6 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 40 s

Napięcie 3x 400V / C16A

Fundament*
min. B20/25
Głębokość:
200 mm

Podwójne teleskopowe ramiona nośne

Regulowane punkty podparcia (100–153 mm)

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Multimedia

Instrukcja obsługi
ATH-Single Lift 35M

https://www.facebook.com/ath.heinl/
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ATH-Single Lift 12P
Numer artykułu: 612015

Energy-Set
(230V / Sprężone powietrze / 12V)

Ocynkowana
ochrona przed zarysowaniem

Opcjonalne widelce na koła
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Art.-Nr.: HGB8166

Podnośnik jednokolumnowy

ATH-Single Lift 12P

• Solidny podnośnik jednokolumnowy
• Może być używany stacjonarnie z przesuwanymi platformami
• Mocna jednostka hydrauliczna
• Podnoszenie i opuszczanie za pomocą przycisków, dodatkowo „Energy Set“ 
 (gniazdo 230V / gniazdo 12V / gniazdo sprężonego powietrza)
• Elektromagnetyczny, automatyczny system bezpieczeństwa bez podwójnego mechanicznego opuszczania,  
 awaryjny zawór opuszczania w przypadku awarii zasilania
• Wzmocniona kolumna
• Wszechstronny i zajmujący mało miejsca
• Idealny do naprawy Quadów, kosiarek i ciągników kompaktowych

Dane techniczne

Udźwig 1,2 t

Wysokość podnoszenia 1.900 mm

Wysokość kolumny 3.133 mm

Szerokość całkowita 1.900 mm

Długość całkowita 2.640 mm

Moc silnika 3 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 16 s

Napięcie 3x 400V / C16A

Fundament*
min. B25/30
2.500 x 200 x 
200 mm

Składane rampy na zawiasach

Przesuwane, stabilne rampy nośne 

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Multimedia

Instrukcja obsługi
ATH-Single Lift 12P

https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/9raj6h5i31fkmkw/ATH_SINGLE_LIFT%2012P.pdf?dl=0
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ATH-Four Lift 50HA
Numer artykułu: 650017

Wycięcia pod obrotnice
z przodu

Płyty rozprężne z tyłu

Wytrzymała konstrukcja
prowadnic
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Podnośnik czterokolumnowy

ATH-Four Lift 50HA

• Solidny podnośnik czterokolumnowy z napędem hydraulicznym, prawie bezobsługowy
• Do samochodów osobowych i dostawczych z dłuższym rozstawem osi (długość platform: 5,19 m)
• Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
• Uniwersalne zastosowanie z podnośnikiem podprogowym i prowadnicami dla opcjonalnego podnośnikia osi
• Idealny pod geometrię kół z zintegrowanymi płytami rozprężnymi z tyłu i wycięciami pod obrotnice
 z przodu
• Łatwe wyrównanie poziomu dzięki systemowi zapadek, dokładna diagnostyka i łatwa regulacja świateł
• Pneumatyczne odblokowanie zapadek, ochrona przed zerwaniem liny, system awaryjnego opuszczania w  
 przypadku braku prądu, CE-Stop i sygnał dźwiękowy
• Idealny do prac naprawczych, diagnostyki kół i ustawiania świateł

Dane techniczne

Udźwig 5 t

Wysokość podnoszenia 1.890 mm

Wysokość najazdu 246 mm

Długość platform 5.190 mm

Szerokość platform 600 mm

Moc silnika 2,2 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 45 s

Napięcie 3x 400V / C16A

Fundament
min. B20/25
7.400 x 3.900 x 
200 mm

Podnośnik podprogowy (Udźwig 3,5 t)

Składany dwuczęściowy najazd

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Multimedia

Lista części zamiennych
ATH-Four Lift 50HA

Instrukcja obsługi
ATH-Four Lift 50HA

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/in8kyv0ehrno178/Czesci%20Four%20Lift%2050HA.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/jbda19hu5nj1871/ATH_FOUR_LIFT_50HA.pdf?dl=0
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ATH-Four Lift 55A
Numer artykułu: 650014

A
TH

-P
od

no
śn

ik
i s

am
oc

ho
do

w
e

Wycięcia pod obrotnice
z przodu

Płyty rozprężne z tyłu

Ochrona przed zerwaniem liny

Podnośnik czterokolumnowy

ATH-Four Lift 55A

• Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny, praktycznie bezobsługowy
• Do samochodów osobowych i dostawczych z dłuższym rozstawem osi (długość platform: 5,19 m), 
 jedna z nich ma płynną regulację szerokości)
• Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
• Uniwersalne zastosowanie z płaskimi platformami i prowadnicami dla opcjonalnego podnośnika osi
• Idealny pod geometrię kół z zintegrowanymi płytami rozprężnymi z tyłu i wycięciami pod obrotnice 
 z przodu
• Łatwe wyrównanie poziomu dzięki systemowi zapadek, dokładna diagnostyka i łatwa regulacja świateł
• Pneumatyczne odblokowanie zapadek, ochrona przed zerwaniem liny, system awaryjnego opuszczania w  
 przypadku braku prądu, CE-Stop i sygnał dźwiękowy
• Idealny do prac naprawczych, diagnostyki kół i ustawiania świateł

Dane techniczne

Udźwig 5,5 t

Wysokość podnoszenia 1.890 mm

Wysokość najazdu 246 mm

Długość platform 5.190 mm

Szerokość platform 490 mm

Moc silnika 2,2 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 45 s

Napięcie 3x 400V / C16A

Fundament
min. B20/25
7.400 x 3.900 x 
200 mm

Jedna platforma z płynną regulacją szerokości

Składany dwuczęściowy najazd

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Multimedia

Lista części zamiennych
ATH-Four Lift 55A

Instrukcja obsługi
ATH-Four Lift 55A

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/yau7okcb5wcbwqo/Czesci%20Four%20Lift%2050_55A.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/hnkvbntyxssdv7l/ATH_FOUR_LIFT_55_55A.pdf?dl=0
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ATH-Four Lift 55
Numer artykułu: 650013
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Solidne kolumny

Panel sterowania

Ochrona przed
zerwaniem liny

Podnośnik czterokolumnowy

ATH-Four Lift 55

• Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny
• Do samochodów osobowych i dostawczych z dłuższym rozstawem osi (długość platform: 5,19 m), 
 jedna z nich ma płynną regulację szerokości)
• Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
• Uniwersalne zastosowanie z płaskimi platformami i prowadnicami dla opcjonalnego 
 podnośnika osi
• Łatwy najazd i naprawa, bez potrzeby dostosowania ramion podnoszących
• Łatwe wyrównanie poziomu dzięki systemowi zapadek
• Pneumatyczne odblokowanie zapadek, ochrona przed zerwaniem liny, system awaryjnego opuszczania w  
 przypadku braku prądu, CE-Stop i sygnał dźwiękowy
• Idealny do prac naprawczych i ustawiania świateł

Dane techniczne

Udźwig 5,5 t

Wysokość podnoszenia 1.840 mm

Wysokość najazdu 196 mm

Długość platform 5.190 mm

Szerokość platform 490 mm

Moc silnika 2,2 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 45 s

Napięcie 3x 400V / C16A

Fundament*
min. B20/25
7.400 x 3.900 x 
200 mm

Jedna platforma z płynną regulacją szerokości

Składany dwuczęściowy najazd

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Multimedia

Lista części zamiennych
ATH-Four Lift 55

Instrukcja obsługi
ATH-Four Lift 55

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/yau7okcb5wcbwqo/Czesci%20Four%20Lift%2050_55A.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
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ATH-Four Lift 65
Numer artykułu: 650018
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Solidna konstrukcja

Długość ramp 5,50 m

Ochrona przed 
zerwaniem liny

Podnośnik czterokolumnowy

ATH-Four Lift 65

• Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny
• Do samochodów osobowych i dostawczych z dłuższym rozstawem osi 
 (długość platform: 5,50 m, jedna z nich ma płynną regulację szerokości)
• Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
• Uniwersalne zastosowanie z płaskimi platformami i prowadnicami dla opcjonalnego podnośnikia osi
• Łatwe wyrównanie poziomu dzięki systemowi zapadek
• Pneumatyczne odblokowanie zapadek, ochrona przed zerwaniem liny, system awaryjnego opuszczania w  
 przypadku braku prądu, CE-Stop i sygnał dźwiękowy
• Idealny do prac naprawczych i ustawiania świateł

Dane techniczne

Udźwig 6,5 t

Wysokość podnoszenia 1.800 mm

Wysokość najazdu 210 mm

Długość platform 5.500 mm

Szerokość platform 510 mm

Moc silnika 3,0 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 48 s

Napięcie 3x 400V / C16A

Fundament*
min. B20/25
8.000 x 4.000 x 
200 mm

Składane rampy

Jedna platforma z płynną regulacją szerokości

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Video & Multimedia

Lista części zamiennych
ATH-Four Lift 65

Film Youtube - prezentacja
https://youtu.be/o9mwhRgqGJY

Instrukcja obsługi
ATH-Four Lift 65

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/30s4876gjgg1pck/Czesci%20Four%20Lift%2065.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/kcag05jfu44wlce/ATH_FOUR_LIFT_65.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/o9mwhRgqGJY
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ATH-Cross Lift 50
Numer artykułu: 631011.01

Skrzynka sterująca

Opcjonalny zestaw
najazdów

Opcjonalne 
oświetlenie 24V-LED
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Art.-Nr.: 629020

Art.-Nr.: 1000003.01

Podnośniki nożycowe (najazdowe)

ATH-Cross Lift 50

• Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny
• Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
• Nadaje się do montażu poniżej posadzki jak i na posadzce (z opcjonalnymi rampami)
• Idealny pod geometrię kół z zintegrowanymi płytami rozprężnymi i wycięciami pod obrotnice oraz 
 podnośnikiem podprogowym (udźwig podnośnika podprogowego: 4000 kg, wysokość podnoszenia: 450 mm)
• Wtykowe połączenia krzyżowe, w tym metalowa listwa ochronna i przełącznik do opcjonalnego  
 oświetlenia LED 24 V
• Pneumatyczne odblokowanie zapadek, system awaryjnego opuszczania w przypadku braku prądu, 
 CE-Stop i sygnał dźwiękowy
• Idealny do SKP, prac naprawczych, diagnostyki kół i ustawiania świateł

Dane techniczne

Udźwig 5 t

Wysokość podnoszenia 2.160 mm

Einbautiefe 295 mm

Długość platform 5.000 mm

Szerokość platform 610 mm

Moc silnika 3,5 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 70 s

Napięcie 3x 400V / C16A

Fundament*
min. B20/25
5.500 x 3.000 x 
200 mm

Częściowe cynkowanie, podwójna powłoka proszkowa 
i ochrona platformy wykonana ze specjalnego polimeru

Opcjonalny podnośnik osi ATH AF2500P2

Art.-Nr.: 1000002

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

Opcjonalnie podnośnik osi

  Video & Multimedia

Lista części zamiennych
ATH-Cross Lift 50

Film Youtube - prezentacja
https://youtu.be/GO-0He5UyB4

Instrukcja obsługi
ATH-Cross Lift 50

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/a1c89mgw5fyobsx/ATH%20Cross%20Lift%2050.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/qf61g8h0vkj9h8q/ATH_CROSS_LIFT_50.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/GO-0He5UyB4
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ATH-Cross Lift 50 Plus
Numer artykułu: 631016
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Skrzynka sterująca

Opcjonalny zestaw naziemny

Art.-Nr.: 1000003.01

Opcjonalnie podnośnik osi

Opcjonalne 
oświetlenie 24V-LED

Podnośniki nożycowe (najazdowe)

ATH-Cross Lift 50 Plus

• Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny
• Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
• Nadaje się do montażu poniżej posadzki jak i na posadzce (z opcjonalnymi rampami)
• Idealny pod geometrię kół z zintegrowanymi płytami rozprężnymi i wycięciami pod obrotnice, 
 zintegrowane szarpaki, podnośnik podprogowy (udźwig podnośnika podprogowego: 4000 kg, 
 wysokość podnoszenia: 450 mm), prowadnice pod opcjonalny podnośnik osi, wtykowe połączenia  
 krzyżowe, w tym metalowa listwa ochronna i przełącznik do opcjonalnego oświetlenia LED 24 V
• Pneumatyczne odblokowanie zapadek, system awaryjnego opuszczania w przypadku braku prądu, 
 CE-Stop i sygnał dźwiękowy
• Idealny do SKP, prac naprawczych, diagnostyki kół, ustawiania świateł i systemów wspomagania kierownicy

Dane techniczne

Udźwig 5 t

Wysokość podnoszenia 2.160 mm

Głębokość instalacji 295 mm

Długość platform 5.600 mm

Szerokość platform 610 mm

Moc silnika 3,5 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 70 s

Napięcie 3x 400V / C16A

Fundament*
min. B20/25
6.100 x 3.000 x 
200 mm

Częściowe cynkowanie, podwójna powłoka proszkowa i
ochrona platformy wykonana ze specjalnego polimeru

Opcjonalny podnośnik osi ATH AF2500P2

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Video & Multimedia

Instrukcja obsługi
ATH-Cross Lift 50 Plus

Lista części zamiennych
ATH-Cross Lift 50 Plus

https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/bocwag6lbu6fhsh/ATH%20Cross%20Lift%2050%2B.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/zmm2w7vqp05a431/ATH_CROSS_LIFT_50_PLUS.pdf?dl=0


ATH-Heinl GmbH & Co. KG | Gewerbepark 9 | D-92278 Illschwang | Germany | www.ath-heinl.pl
Stan: kwiecień 2020. Zastrzegamy możliwość zmian i błędów w druku. Zakup tylku u autoryzowanych dystrybutorów w Polsce. © 2020 ATH-Heinl GmbH & Co. KG.

ATH-Heinl GmbH & Co. KG | Gewerbepark 9 | D-92278 Illschwang | Germany | www.ath-heinl.pl
Wszelkie informacje handlowe i techniczne uzyskasz u Autoryzowanego Dystrybutora ATH-Heinl.32 33

ATH-Frame Lift 30FZ
Numer artykułu: 630311

Skrzynka sterująca

Blokowane najazdy

Zestaw do montażu
poniżej posadzki
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Art.-Nr.: HUK2200

Podnośniki nożycowe (podprogowe)

ATH-Frame Lift 30FZ

• Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny
• Wydajny zespół hydrauliczny z zależnym od obciążenia zaworem opuszczania
• Bardzo niska wysokość przejazdu tylko 116 mm
• Nadaje się do montażu na posadzce i poniżej posadzki (z dodatkowymi akcesoriami)
• Sekwencyjna kontrola hydrauliczna (siłownik główny i pomocniczy) zapewnia równomierne podnoszenie 
 i opuszczanie nożyc; blokada opuszczania (nie wymaga zapadki bezpieczeństwa ani sprężonego 
 powietrza) fotokomórka do stałej kontroli prędkości
• Z mechanicznym systemem wahaczy, który umożliwia podnoszenie od dołu z pełną siłą
• System awaryjnego opuszczania w przypadku braku prądu, CE-Stop i sygnał dźwiękowy
• Idealny do prac lakierniczych, blacharskich, obsługi opon i hamulców

Dane techniczne

Udźwig 3 t

Wysokość podnoszenia 1.900 mm

Wysokość najazdu 116 mm

Długość platform 1.495 – 2.030 mm

Szerokość platform 600 mm

Moc silnika 2,6 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 50 s

Napięcie 3x 400V / C16A

Fundament*
min. B20/25
2.500 x 2.500 x 
180 mm

Podwójna hydrauliczna blokada opuszczania
(nie wymaga zapadek bezpieczeństwa, ani sprężonego powietrza)

Częściowe cynkowanie wraz z powłoką proszkową

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

Multimedia

Instrukcja obsługi
ATH-Frame Lift 30FZ

Film Youtube - montaż
https://youtu.be/8KEOYepkQZs

Lista części zamiennych
ATH-Frame Lift 30FZ

https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/1vb2b4cruid0z5m/ATH%20Frame%20Lift%2030FZ.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/6dgtrqzd6ey8bmt/ATH_FRAME_LIFT_30FZ.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
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ATH-Flex Lift 30
Numer artykułu: 680008

Mobilny panel sterowania 
230 V (z kółkami)

Blokowane najazdy

Wytrzymały,
malowanie proszkowe
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Podnośniki niskiego podnoszenia (podprogowy)

ATH-Flex Lift 30

• Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny, praktycznie bezobsługowy
• Wydajny zasilacz hydrauliczny (230V / C16A)
• Bardzo niska wysokość przejazdu wynosząca tylko ok. 112 mm 
• Bez elektrycznych wyłączników krańcowych, węże hydrauliczne z osłoną
• Synchronizacja mechaniczna dzięki krzyżowemu połączeniu na dole i podwójnemu układowi 
 hydraulicznemu, blokada opuszczania (nie wymaga zapadki bezpieczeństwa ani sprężonego powietrza)
• Podnoszenie od najniższej pozycji z pełną siłą
• System awaryjnego opuszczania w przypadku awarii zasilania
• Idealny do prac lakierniczych, blacharskich, obsługi opon i hamulców – wszechstronny, niewymagający 
 dużo przestrzeni

Dane techniczne

Udźwig 3 t

Wysokość podnoszenia 960 mm

Wysokość najazdu 102 mm

Długość platform 1.450 – 2.030 mm

Szerokość platform 530 mm

Moc silnika 1,5 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 20 s

Napięcie 230V / C16A

Fundament*
min. B20/25
Grubość: 
200 mm

W tym zestaw do zastosowań mobilnych

Podwójna hydrauliczna blokada opuszczania bez potrzeby stosowania 
zapadek bezpieczeństwa ani sprężonego powietrza

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Video & Multimedia

Lista części zamiennych
ATH-Flex Lift 30

Film Youtube - montaż
https://youtu.be/H1-UlZESzjk

Instrukcja obsługi
ATH-Flex Lift 30

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/ceino6whagbh8j1/ATH%20Flex%2030%28FZ%29.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/azxj2wwlyrt3ajr/ATH_FLEX_LIFT_30.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/H1-UlZESzjk
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ATH-Flex Lift 30Z
Numer artykułu: 680008-FZ
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Mobilny panel sterowania 
230 V (z kółkami)

Blokowane najazdy

Wytrzymały,
malowanie proszkowe

Podnośniki niskiego podnoszenia (podprogowy)

ATH-Flex Lift 30Z

• Solidny, mniej wrażliwy napęd hydrauliczny
• Wydajny zasilacz hydrauliczny (230V / C16A)
• Bardzo niska wysokość przejazdu wynosząca tylko ok. 112 mm
• Bez elektrycznych wyłączników krańcowych, węże hydrauliczne z osłoną
• Synchronizacja mechaniczna dzięki krzyżowemu połączeniu na dole i podwójnemu układowi 
 hydraulicznemu, blokada opuszczania (nie wymaga zapadki bezpieczeństwa ani sprężonego powietrza)
• Podnoszenie od najniższej pozycji z pełną siłą
• System awaryjnego opuszczania w przypadku awarii zasilania
• Idealny do prac lakierniczych, blacharskich, obsługi opon i hamulców – wszechstronny, niewymagający 
 dużo przestrzeni

Dane techniczne

Udźwig 3 t

Wysokość podnoszenia 960 mm

Wysokość najazdu 102 mm

Długość platform 1.450 – 2.030 mm

Szerokość platform 530 mm

Moc silnika 1,5 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 20 s

Napięcie 230V / C16A

Fundament*
min. B20/25
Grubość:
200 mm

W tym zestaw do zastosowań mobilnych

Podwójna hydrauliczna blokada opuszczania bez potrzeby stosowania 
zapadek bezpieczeństwa ani sprężonego powietrza

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Video & Multimedia

Lista części zamiennych
ATH-Flex Lift 30Z

Film Youtube - montaż
https://youtu.be/H1-UlZESzjk

Instrukcja obsługi
ATH-Flex Lift 30Z

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/ceino6whagbh8j1/ATH%20Flex%2030%28FZ%29.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/azxj2wwlyrt3ajr/ATH_FLEX_LIFT_30.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/H1-UlZESzjk
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ATH-Bike Lift 7F
Numer artykułu: 670024.28
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Zdejmowana płyta

Aluminiowa płyta do zamonto-
wania podnośnika mini

Art.-Nr.: 670027

Pnaumatyczny uchwyt koła
(opcjonalny)

Podnośnik motocyklowy

ATH-Bike Lift 7F

• Wysokiej jakości elektrohydrauliczny podnośnik motocyklowy, solidny mniej wrażliwy napęd hydrauliczny, 
 praktycznie bezobsługowy
• Wydajny zasilacz hydrauliczny (230V / C16A)
• Zdejmowana płyta do swobodnej pracy z tylną oponą, łańcuchem lub wałem napędowym
• Bez elektrycznych wyłączników krańcowych, tuleja ochronna na wężu hydraulicznym
• Mechaniczna blokada bezpieczeństwa umożliwiająca opuszczanie ładunku bez ciśnienia
• Unikanie niebezpieczeństw potknięcia poprzez automatyczne wciąganie rampy podczas podnoszenia platformy
• Zamontowana płyta aluminiowa, specjalnie zaprojektowana do zamocowania mini podnośnika motocyklowego
• Awaryjny system spustowy do opuszczania w przypadku awarii zasilania
• Opcje: płyta na wolne koło, mechaniczny uchwyt na koło, pneumatyczny uchwyt na koło, mini podnośnik 
 motocyklowy, zestaw adapterów do quadów

Dane techniczne

Udźwig 700 kg

Wysokość podnoszenia 1.200 mm

Wysokość najazdu 150 mm

Długość platform 2.220 mm

Szerokość platform 730 mm

Moc silnika 2,2 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 15 s

Napięcie 230V / C16A

Fundament*
min. B20/25
2.500 x 1.000 x 
100 mm

 Zestaw adapterów do quadów (opcja)

Mini podnośnik motocyklowy (opcja)

Art.-Nr.: 670032

Art.-Nr.: 670025

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora
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ATH RG5.5-4| RG7.5-4
Numer artykułu: 710015 (RG5.5-4) | 710016 (RG7.5-4)
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RG5.5 RG7.5

Podnośniki kolumnowe dla samochodów ciężarowych

ATH RG5.5-4 | RG7.5-4

• Solidny, mniej wrażliwy napęd
• 4 mobilne kolumny można swobodnie ustawiać dzięki długim kablom łączącym, może być łatwo
 rozszerzony na system 6-kolumnowy
• Dzięki ręcznemu podnośnikowi hydraulicznemu na każdej kolumnie można je łatwo i bezpiecznie  
 przestawiać
• Mechanizm podnoszący o niskim zużyciu śruby, trapezowy wałek z gwintem, samoblokująca nakrętka z 
 brązu i silnik z przekładnią bezobsługową
• Nakrętka zabezpieczająca do ochrony w przypadku pęknięcia nakrętki nośnej
• Kontrolę poszczególnych kolumn można przestawić: każda kolumna pojedyńczo lub wspólne podnoszenie
 wszystkich w zestawie
• Sterowanie na każdej kolumnie, podnoszenie i opuszczanie za pomocą przycisku
• Idealny do samochodów ciężarowych i dostawczych

Dane techniczne

Udźwig 5,5 t | 7,5 t

Wysokość podnoszenia 1.760 mm | 1.740 mm

Wysokość kolumny 2.740 mm | 2.750 mm

Szerokość kolumny 1.120 mm | 1.140 mm

Moc silnika 3 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 180 s

Napięcie RG5.5-4 3x 400V / C32A

Napięcie RG7.5-4 3x 400V / C63A

Fundament* min. B20/25
Głębokość: 250 mm

Łatwa rozbudowa do 6 kolumn;
Mobilny podnośnik hydrauliczny

Opcjonalny adapter na mniejsze koła
ATH A750 (RG5.5 | RG7.5)

Art.-Nr.: 710020 | 710020.01

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Multimedia

Instrukcja obsługi
ATH RG Lifts

https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/srqc5ej6hjohqwr/ATH_RG_PL.pdf?dl=0
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ATH RG5.5-6| RG7.5-6
Numer artykułu: 710017 (RG5.5-6) | 710018 (RG7.5-6)
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RG5.5 RG7.5

Podnośniki kolumnowe dla samochodów ciężarowych

ATH RG5.5-6 | RG7.5-6

• Solidny, mniej wrażliwy napęd
• 6 mobilnych kolumny, które można swobodnie ustawiać dzięki długim kablom łączącym
• Dzięki ręcznemu podnośnikowi hydraulicznemu na każdej kolumnie można je łatwo i bezpiecznie 
 przestawiać
• Mechanizm podnoszący o niskim zużyciu śruby, trapezowy wałek z gwintem, samoblokująca nakrętka z 
 brązu i silnik z przekładnią bezobsługową
• Nakrętka zabezpieczająca do ochrony w przypadku pęknięcia nakrętki nośnej
• Kontrolę poszczególnych kolumn można przestawić: każda kolumna pojedyńczo lub wspólne podnoszenie
 wszystkich w zestawie
• Sterowanie na każdej kolumnie, podnoszenie i opuszczanie za pomocą przycisku
• Idealny do samochodów ciężarowych i dostawczych

Dane techniczne

Udźwig 5,5 t | 7,5 t

Wysokość podnoszenia 1.760 mm | 1.740 mm

Wysokość kolumny 2.740 mm | 2.750 mm

Szerokość kolumny 1.120 mm | 1.140 mm

Moc silnika 3 kW

Czas podnoszenia/
opuszczania około 180 s

Napięcie RG5.5-4 3x 400V / C32A

Napięcie RG7.5-4 3x 400V / C63A

Fundament*
min. B20/25
Głębokość:
250 mm

Mobilny podnośnik hydrauliczny

Opcjonalny adapter na mniejsze koła
ATH A750 RG5.5 | RG7.5

Art.-Nr.: 710020 | 710020.01

*Plan fundamentu u Autoryzowanego Dystrybutora

  Multimedia

Instrukcja obsługi
ATH RG Lifts

https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/srqc5ej6hjohqwr/ATH_RG_PL.pdf?dl=0


ATH-Heinl GmbH & Co. KG | Gewerbepark 9 | D-92278 Illschwang | Germany | www.ath-heinl.pl
Stan: kwiecień 2020. Zastrzegamy możliwość zmian i błędów w druku. Zakup tylku u autoryzowanych dystrybutorów w Polsce. © 2020 ATH-Heinl GmbH & Co. KG.

ATH-Heinl GmbH & Co. KG | Gewerbepark 9 | D-92278 Illschwang | Germany | www.ath-heinl.pl
Wszelkie informacje handlowe i techniczne uzyskasz u Autoryzowanego Dystrybutora ATH-Heinl.44 45

ATH M72Z Plus
Numer artykułu: 151038.20

Możliwość regulacji wysokości 
Mocowanie z otworem centralnym

Podnośnik koła

Pneumatyczny palec 
montażowy z zestawem do 

zmiany stopek montażowych
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Montażownice (osobowe)

ATH M72Z Plus

• Pneumatyczna blokada głowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości poziomej i pionowej od felgi
• Sterowanie za pomocą ergonomicznie umiejscowionych pedałów
• W zestawie z ramieniem pomocniczym do pracy z kołami niskoprofilowymi i UHP
• Mocowanie odśrodkowe z nakrętką szybkomocującą
• Podwójnie działający aluminiowy siłownik odbijacza i boczny odbijacz z systemem przeciw blokowaniu
• Zawiera podnośnik koła, nakrętkę szybkomocującą, pneumatyczny palec montażowy i zestaw WDK.
• Idealnie nadaje się do kół samochodów osobowych i dostawczych

Dane techniczne

Zakres mocowania 12 – 26 "

Szerokość felgi 4 – 13 "

Max. średnica koła 1.050 mm

Dopływ sprężonego 
powietrza 10 bar

Zakres pracy odbijacza 83 – 350 mm

Siła odbijacza 2.500 kg

Prędkości montażowe 6, 12 obr./min

Moc napędowa 0,75 / 0,90 kW

Napięcie 3x 400V / C16A

Poziom hałasu 70 dB(A)

Zakres dostawy

Pomocnicze ramię montażowe dedykowane do
(de)montażu opon niskoprofilowych, UHP i run-flat

Rekomendowane 
przez WDK z zestawem 

opcjonalnym 
Art. nr: RWK0001.03

2 SPEEDS

  Video & Multimedia

Lista części zamiennych
ATH M72Z

Film Youtube
Prezentacja

https://youtu.be/Ku36Z8FwiI0

Instrukcja obsługi
ATH M72Z

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/k62nqc7x4rkuo0q/ATH%20M72Z.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/v3uj6cd0ajkk4z2/ATH_M72Z.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/Ku36Z8FwiI0
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ATH M72Z
Numer artykułu: 151038
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Możliwość regulacji wysokości 
Mocowanie z otworem centralnym

Boczny odbijacz

Ergonomicznie położone
pedały nożne

Montażownice (osobowe)

ATH M72Z

• Pneumatyczna blokada głowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości poziomej i pionowej od felgi
• Sterowanie za pomocą ergonomicznie umiejscowionych pedałów
• W zestawie z pneumatycznie sterowanym ramieniem pomocniczym do pracy z kołami niskoprofilowymi i UHP
• Mocowanie odśrodkowe o regulowanej wysokości i nakrętką szybkomocującą
• Podwójnie działający aluminiowy siłownik odbijacza i boczny odbijacz z systemem przeciw blokowaniu
• Opcjonalnie: uchwyt szybkomocujący, pneumatyczny palec montażowy i zestaw WDK
• Idealnie nadaje się do kół samochodów osobowych i dostawczych

Dane techniczne

Zakres mocowania 12 – 26 "

Szerokość felgi 4 – 13 "

Max. średnica koła 1.050 mm

Dopływ sprężonego powietrza 10 bar

Zakres pracy odbijacza 83 – 350 mm

Siła odbijacza 2.500 kg

Prędkości montażowe 6 i 12 obr./min

Moc napędowa 0,75 / 0,90 kW

Napięcie 3x 400V / C16A

Poziom hałasu 70 dB(A)

Zakres dostawy

Pomocnicze ramię montażowe dedykowane do
(de)montażu opon niskoprofilowych, UHP i run-flat

Rekomendowane 
przez WDK z zestawem 

opcjonalnym 
Art. nr: RWK0001.03

2 SPEEDS

  Video & Multimedia

Lista części zamiennych
ATH M72Z

Instrukcja obsługi
ATH M72Z

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/k62nqc7x4rkuo0q/ATH%20M72Z.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/v3uj6cd0ajkk4z2/ATH_M72Z.pdf?dl=0
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ATH M72
Numer artykułu: 151034

System antyzaciskowy

Zakres mocowania
3-krotnie regulowany

Wytrzymałe
stalowe pedały
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Montażownice (osobowe)

ATH M72

• Pneumatyczna blokada głowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości poziomej i pionowej od felgi
• Sterowanie za pomocą ergonomicznie umiejscowionych pedałów
• Opcjonalnie: ramie pomocnicze ATH A34 - pneumatycznie sterowane, pomaga w pracy z kołami 
 niskoprofilowymi i UHP
• Samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu; 
 zewnętrzny zakres zacisku do 26“ z trzy stopniową regulacją
• Podwójnie działający aluminiowy siłownik odbijacza i boczny odbijacz z systemem przeciw blokowaniu
• Idealny do kół samochodów osobowych i dostawczych, a z dodatkowymi akcesoriami również do kół 
 motocyklowych

Dane techniczne

Zakres mocowania wew / zew 11 – 30 " / 9 – 26 "

Szerokość felgi 4 – 13 "

Max. średnica koła 1.050 mm

Dopływ sprężonego powietrza 10 bar

Zakres pracy odbijacza 83 – 350 mm

Siła odbijacza 2.500 kg

Prędkości montażowe 6, 12 obr/min

Moc napędowa 0,75 / 0,90 kW

Napięcie 3x 400V / C16A

Poziom hałasu 70 dB(A)

Zakres dostawy

Ramie pomocnicze ATH A34 (opcja)

Art.-Nr.: 151040

2 SPEEDS

  Video & Multimedia

Lista części zamiennych
ATH M72

Instrukcja obsługi
ATH M72

Film Youtube 
Prezentacja M72 + A34
https://youtu.be/CBAKA07fc_s

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/uczppns161aanyt/ATH%20M72.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/u6hpswh7mm7qo73/ATH_M72.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/CBAKA07fc_s
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ATH M72 + A34
Numer artykułu: 151072.01

A
TH
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is
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n

System antyzaciskowy

Zakres mocowania
3-krotny regulowany

Wytrzymałe stalowe pedały
Rekomendowane 

przez WDK z zestawem 
opcjonalnym 

Art. nr: RWK0001.03

Montażownice (osobowe)

ATH M72 + A34

• Pneumatyczna blokada głowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości poziomej i pionowej 
 od felgi
• Sterowanie za pomocą ergonomicznie umiejscowionych pedałów
• z ramieniem montażowym ATH A34, ramie pneumatycznie sterowane do pracy z kołami niskoprofilowymi, 
 UHP i run-flat
• Samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu; 
 zewnętrzny zakres zacisku do 26“ z trzy stopniową regulacją
• Podwójnie działający aluminiowy siłownik odbijacza i boczny odbijacz z systemem przeciw blokowaniu
• Idealna do kół samochodów osobowych i dostawczych, a z dodatkowymi akcesoriami również do kół 
 motocyklowych

Dane techniczne

Zakres mocowania wew / zew 11 – 30 " / 9 – 26 "

Szerokość felgi 4 – 13 "

Max. średnica koła 1.050 mm

Dopływ sprężonego powietrza 10 bar

Zakres pracy odbijacza 83 – 350 mm

Siła odbijacza 2.500 kg

Prędkości montażowe 6 i 12 obr./min

Moc napędowa 0,75 / 0,90 kW

Napięcie 3x 400V / C16A

Poziom hałasu 70 dB(A)

Zakres dostawy

Zawiera ramie pomocnicze ATH A34

2 SPEEDS

  Video & Multimedia

Lista części 
zamiennych M72

Lista części
zamiennych A34

Film Youtube
Prezentacja

https://youtu.be/CBAKA07fc_s

Instrukcja obsługi
ATH M72

Instrukcja obsługi
ATH A34

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/uczppns161aanyt/ATH%20M72.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/1hlzl056f7t7n1a/ATH%20A34.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/u6hpswh7mm7qo73/ATH_M72.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/o3jhg34qf0ghoq9/ATH_A34.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/CBAKA07fc_s
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ATH M52
Numer artykułu: 151032

A
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n

System antyzaciskowy

Zakres mocowania zew 22",
dodatkowo ustawny do -2“

Wytrzymałe
stalowe pedały

Montażownice (osobowe)

ATH M52

• Pneumatyczna blokada głowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości poziomej i pionowej 
 od felgi
• Sterowanie za pomocą ergonomicznie umiejscowionych pedałów
• Opcja: dodatkowe ramie montażowe ATH A34 z pneumatycznym sterowaniem do pracy z kołami 
 niskoprofilowymi, UHP i run-flat
• Samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu; 
 zakres zacisków zewnętrznych 22“, dodatkowo ustawny do -2“
• Podwójnie działający aluminiowy siłownik odbijacza i boczny odbijacz z systemem przeciw blokowaniu
• Idealna do kół samochodów osobowych i dostawczych, a z dodatkowymi akcesoriami również do kół  
 motocyklowych

Dane techniczne

Zakres mocowania wew / zew 14 – 26 " / 12 – 22 "

Szerokość felgi 4 – 13 "

Max. średnica koła 1.050 mm

Dopływ sprężonego
powietrza 10 bar

Zakres pracy odbijacza 83 – 350 mm

Siła odbijacza 2.500 kg

Prędkości montażowe 6 obr./min

Moc napędowa 0,75 kW

Napięcie 3x 400V / C16A

Poziom hałasu 70 dB(A) Ramie pomocnicze ATH A34 (opcja)

Art.-Nr.: 151040

Zakres dostawy

2 SPEEDS

*

OPCJA

  Video & Multimedia

Lista części zamiennych
ATH M52

Instrukcja obsługi
ATH M52

Film Youtube
Prezentacja M52 + A34
https://youtu.be/bxNi7Sq4j_w

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/khaf8odgyp2n5cr/ATH%20M52.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/1eugegaikny22b0/ATH_M52.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/bxNi7Sq4j_w
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ATH M52 + A34
Numer artykułu: 151071.01

A
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is
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n

System antyzaciskowy

Zakres mocowania zew 22",
dodatkowo ustawny do -2“

Wytrzymałe
stalowe pedały

Rekomendowane 
przez WDK z zestawem 

opcjonalnym 
Art. nr: RWK0001.03

Montażownice (osobowe)

ATH M52 + A34

• Pneumatyczna blokada głowicy montażowej z automatyczną regulacją odległości poziomej i pionowej
 od felgi
• Sterowanie za pomocą ergonomicznie umiejscowionych pedałów
• Z ramieniem montażowym ATH A34, pneumatycznie sterowanym do pracy z kołami niskoprofilowymi,  
 UHP i run-flat
• Samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu; 
 zakres zacisków zewnętrznych 22“, dodatkowo ustawny do -2“
• Podwójnie działający aluminiowy siłownik odbijacza i boczny odbijacz z systemem przeciw blokowaniu
• Idealna do kół samochodów osobowych, a z dodatkowymi akcesoriami również do kół motocyklowych

Dane techniczne

Zakres mocowania wew / zew 14 – 26 " /12 – 22 "

Szerokość felgi 4 – 13 "

Max. średnica koła 1.050 mm

Dopływ sprężonego powietrza 10 bar

Zakres pracy odbijacza 83 – 350 mm

Siła odbijacza 2.500 kg

Prędkości montażowe 6 obr./min

Moc napędowa 0,75 kW

Napięcie 3x 400V / C16A

Poziom hałasu 70 dB(A) Ramie pomocnicze ATH A34

Zakres dostawy

2 SPEEDS

*

OPCJA

  Video & Multimedia

Lista części 
zamiennych M52

Lista części
zamiennych A34

Film Youtube
Prezentacja

https://youtu.be/bxNi7Sq4j_w

Instrukcja obsługi
ATH M52

Instrukcja obsługi
ATH A34

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/khaf8odgyp2n5cr/ATH%20M52.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/1hlzl056f7t7n1a/ATH%20A34.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/1eugegaikny22b0/ATH_M52.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/o3jhg34qf0ghoq9/ATH_A34.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/bxNi7Sq4j_w
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ATH M32
Numer artykułu: 151030

A
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System antyzaciskowy

Zakres mocowania zew do 22"
Dodatkowo ustawny do -2“

Odbijacz boczny

Montażownice (osobowe)

ATH M32

• Odchylana ręcznie o 90° oraz mechanicznym dopasowaniem pozycji stopki od felgi
• Sterowanie za pomocą ergonomicznie umiejscowionych pedałów
• Opcja: Dodatkowe ramie montażowe ATH A30 z pneumatycznym sterowaniem do pracy z kołami
 niskoprofilowymi, UHP i run-flat
• Samocentrujący system 4 zaciskowy z dwoma aluminiowymi siłownikami o podwójnym działaniu; 
 zakres zacisków zewnętrznych 22“, dodatkowo ustawny do -2“
• Podwójnie działający aluminiowy siłownik odbijacza i boczny odbijacz z systemem przeciw blokowaniu
• Idealna do kół samochodów osobowych, a z dodatkowymi akcesoriami również do kół motocyklowyc

Dane techniczne

Zakres mocowania zew / wew 14 – 26 " / 12 – 22 "

Szerokość felgi 4 – 13 "

Max. średnica koła 980 mm

Dopływ sprężonego 
powietrza 10 bar

Zakres pracy odbijacza 83 – 350 mm

Siła odbijacza 2.500 kg

Prędkości montażowe 6 obr./min

Moc napędowa 0,75 kW

Napięcie 3x 400V / C16A

Poziom hałasu 70 dB(A)

Zakres dostawy

Ramie pomocnicze ATH A30 (opcja)

Art.-Nr.: 151043

  Video & Multimedia

Lista części zamiennych
ATH M32

Instrukcja obsługi
ATH M32

Film Youtube 
Prezentacja M32

https://youtu.be/TD_qFrjAEgs

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/jn7vdb2u6yek0gw/ATH%20M32.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/hk6adelwl2ieppl/ATH_M32.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/TD_qFrjAEgs
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ATH W82 Touch 3D
Numer artykułu: 150033

19"-Ekran dotykowy

Hamulec lub wyzwalacz
wału pneumatycznego

Automatyczny miernik 
szerokości felgi

A
TH
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w
is
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n

Wyważarki (osobowe)

ATH W82 Touch 3D

• Automatyczny pomiar odległości od wyważarki, średnicy oraz szerokości felgi (funkcja 3D)
• Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego lub ergonomicznie umiejscowionego panelu przedniego
• Wskaźnik położenia wagi na ekranie dotykowym i za pomocą lasera (LPS)
• Statyczny/dynamiczny, ALU, optymalizacja wagi w trybie ALU i program ukrytego ciężarka
• Pneumatyczny zacisk felgi z nakrętką o średnicy 40 mm („ATH-Quick-hold“), łatwe mocowanie
 ciężarków dzięki automatycznemu hamulcowi koła w pozycji („ATH-Easy-hold“) oraz zintegrowanemu  
 oświetleniu wewnątrz koła
• Osłona na koła z automatyczną funkcją Start/Stop 
• Idealna do kół samochodów osobowych, z dodatkowymi akcesoriami również do kół samochodów
 dostawczych i motocyklowych

Dane techniczne

Średnica otworu środkowego felgi 45 – 130 mm

Tolerancja pomiaru ± 1 g

Czas pomiaru 7 s

Prędkość obrotów koła 180 obr./min

Szerokość felgi 1,5 – 20"

Średnica felgi 12 – 24"

Max. średnica koła 900 mm

Max. waga koła 65 kg

Moc silnika 0,25 kW

Napięcie 230V / C16A

Zakres dostawy

Funkcja „ATH-Quick-hold“

  Multimedia

Lista części zamiennych
ATH W82 Touch 3D

Instrukcja obsługi
ATH W82 Touch 3D

Film Youtube 
kalibracja

https://youtu.be/guuqMo3n8VQ

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/iusfqy69x3hxkz9/ATH%20W82.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
 https://www.dropbox.com/s/ko7vi8b8lyywpmy/ATH_W82.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
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ATH W62 LCD 3D
Numer artykułu: 150035

19" Monitor LCD

Hamulec nożny

Model z miernikiem 3D

A
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Wyważarki (osobowe)

ATH W62 LCD 3D

• Automatyczny pomiar odległości od wyważarki, średnicy oraz szerokości felgi (funkcja 3D)
• Ergonomiczne umiejscowienie panelu przedniego z dużymi półkami na ciężarki
• Wskaźnik położenia wagi na ekranie dotykowym i za pomocą lasera (LPS)
• Statyczny/dynamiczny, ALU, optymalizacja wagi w trybie ALU i program ukrytego ciężarka
• Śruba szybkomocująca na wale 40mm, przymocowanie ciężarków ułatwia nożny hamulec, chwytak na 
 końcu miernika i zintegrowane oświetlenie wewnątrz koł
• Osłona na koła z automatyczną funkcją Start/Stop
• Dokładna praca kontrolowana przez nowoczesny mikroprocesor
• Idealna do kół samochodów osobowych, z dodatkowymi akcesoriami również do kół samochodów 
 dostawczych i kół motocyklowych

Dane techniczne

Średnica otworu środkowego felgi 45 – 130 mm

Tolerancja pomiaru ± 1 g

Czas pomiaru 7 s

Prędkość obrotów koła 180 obr./min

Szerokość felgi 1,5 – 20"

Średnica felgi 12 – 24"

Max. średnica koła 900 mm

Max. Waga koła 65 kg

Moc silnika 0,25 kW

Napięcie 230V / C16A

Zakres dostawy

Laser i oświetlenie

  Video & Multimedia

Instrukcja obsługi
ATH W62 LCD 3D

Lista części zamiennych
ATH W62 LCD 3D

Film Youtube
Prezentacja

https://youtu.be/qNZ28AOPuvc

Film Youtube
Kalibracja

https://youtu.be/UMjmyX5uMQw

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/hcvtzmbrn5sn5dg/ATH_W62.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/bq9blox7gujz8ju/ATH%20W62.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://youtu.be/UMjmyX5uMQw
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/qNZ28AOPuvc
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ATH W62 LCD 2D
Numer artykułu: 150034
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19" Monitor LCD

Hamulec nożny

Model bez miernika 3D

Wyważarki (osobowe)

ATH W62 LCD 2D

• Automatyczny pomiar odległości od wyważarki i średnicy felgi, ręczne wprowadzanie szerokości felgi 
 (funkcja 2D)
• Ergonomiczne umiejscowienie panelu przedniego z dużymi półkami na ciężarki
• Wskaźnik położenia wagi na ekranie dotykowym i za pomocą lasera (LPS)
• Statyczny/dynamiczny, ALU, optymalizacja wagi w trybie ALU i program ukrytego ciężarka
• Śruba szybkomocująca na wale 40mm, przymocowanie ciężarków ułatwia nożny hamulec, chwytak na 
 końcu miernika i zintegrowane oświetlenie wewnątrz koła
• Osłona na koła z automatyczną funkcją Start/Stop
• Dokładna praca kontrolowana przez nowoczesny mikroprocesor
• Idealna do kół samochodów osobowych, z dodatkowymi akcesoriami również do kół samochodów
 dostawczych i kół motocyklowych

Dane techniczne

Średnica otworu środkowego felgi 45 – 130 mm

Tolerancja pomiaru ± 1 g

Czas pomiaru 7 s

Prędkość obrotów koła 180  obr./min

Szerokość felgi 1,5 – 20"

Średnica felgi 12 – 24"

Max. średnica koła 900 mm

Max. waga koła 65 kg

Moc silnika 0,25 kW

Napięcie 230V / C16A

Zakres dostawy

Laser i oświetlenie

  Video & Multimedia

Instrukcja obsługi
ATH W62 LCD 2D

Lista części zamiennych
ATH W62 LCD 2D

Film Youtube
Prezentacja W62 3D

https://youtu.be/qNZ28AOPuvc

Film Youtube
Kalibracja

https://youtu.be/UMjmyX5uMQw

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/hcvtzmbrn5sn5dg/ATH_W62.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/bq9blox7gujz8ju/ATH%20W62.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://youtu.be/UMjmyX5uMQw
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/qNZ28AOPuvc
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ATH W42 LED 3D
Numer artykułu: 150032
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Monitor LED

Hamulec nożny

Model z miernikiem 3D

Wyważarki (osobowe)

ATH W42 LED 3D

• Automatyczny pomiar odległości od wyważarki, średnicy oraz szerokości felgi (funkcja 3D)
• Ergonomiczne umiejscowienie panelu przedniego z dużymi półkami na ciężarki
• Wskaźnik położenia wagi na ekranie dotykowym i za pomocą lasera (LPS)
• Statyczny/dynamiczny, ALU, optymalizacja wagi w trybie ALU i program ukrytego ciężarka
• Śruba szybkomocująca na wale 40mm, przymocowanie ciężarków ułatwia nożny hamulec, chwytak na 
 końcu miernika i zintegrowane oświetlenie wewnątrz koła
• Osłona na koła z automatyczną funkcją Start/Stop
• Dokładna praca kontrolowana przez nowoczesny mikroprocesor
• Idealna do kół samochodów osobowych, z dodatkowymi akcesoriami również do kół samochodów
 dostawczych i kół motocyklowych

Dane techniczne

Średnica otworu 
środkowego felgi 45 – 130 mm

Tolerancja pomiaru ± 1 g

Czas pomiaru 7 s

Prędkość obrotów koła 180 obr./min

Szerokość felgi 1,5 – 20"

Średnica felgi 12 – 24"

Max. średnica koła 900 mm

Max. waga koła 65 kg

Moc silnika 0,25 kW

Napięcie 230V / C16A

Zakres dostawy

Laser i oświetlenie

  Video & Multimedia

Instrukcja obsługi
ATH W42 LED 3D

Lista części zamiennych
ATH W42 LED 3D

Film Youtube
Prezentacja

https://youtu.be/a4whv7cCJ9E

Film Youtube
Kalibracja

https://youtu.be/W8BeFU2B2Qk

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/9ihkek05jg4pjxk/ATH_W42.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/nu2efthy6onsqwt/ATH%20W42.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://youtu.be/W8BeFU2B2Qk
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/a4whv7cCJ9E
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ATH W42 LED 2D
Numer artykułu: 150031
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Miernik 3D

Monitor LED

Wyważarki (osobowe)

ATH W42 LED 2D

• Automatyczny pomiar odległości od wyważarki i średnicy felgi, ręczne wprowadzanie szerokości felgi (funkcja 2D)
• Ergonomiczne umiejscowienie panelu przedniego z dużymi półkami na ciężarki
• Wskaźnik położenia wagi na ekranie dotykowym i za pomocą lasera (LPS)
• Statyczny/dynamiczny, ALU, optymalizacja wagi w trybie ALU i program ukrytego ciężarka
• Śruba szybkomocująca na wale 40mm, przymocowanie ciężarków ułatwia nożny hamulec, chwytak na 
 końcu miernika i zintegrowane oświetlenie wewnątrz koła
• Osłona na koła z automatyczną funkcją Start/Stop
• Dokładna praca kontrolowana przez nowoczesny mikroprocesor
• Idealna do kół samochodów osobowych, z dodatkowymi akcesoriami również do kół samochodów
 dostawczych i kół motocyklowych

Dane techniczne

Średnica otworu 
środkowego felgi 45 – 130 mm

Tolerancja pomiaru ± 1 g

Czas pomiaru 7 s

Prędkość obrotów koła 180 obr/min

Szerokość felgi 1,5 – 20"

Średnica felgi 12 – 24"

Max. średnica koła 900 mm

Max. Waga koła 65 kg

Moc silnika 0,25 kW

Napięcie 230V / C16A

Zakres dostawy

Laser i oświetlenie

  Video & Multimedia

Instrukcja obsługi
ATH W42 LED 2D

Lista części zamiennych
ATH W42 LED 2D

Film Youtube
Prezentacja

https://youtu.be/a4whv7cCJ9E

Film Youtube
Kalibracja

https://youtu.be/W8BeFU2B2Qk

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/9ihkek05jg4pjxk/ATH_W42.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/nu2efthy6onsqwt/ATH%20W42.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://youtu.be/W8BeFU2B2Qk
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/a4whv7cCJ9E
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ATH W22
Numer artykułu: 150030.01
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Ręczne wprowadzanie 
danych

Monitor LED

Wyważarki (osobowe)

ATH W22

• Ręczne wprowadzanie parametrów, dystans od wyważarki, średnica felgi, szerokość felgi
• Ergonomiczne umiejscowienie panelu przedniego z dużymi półkami na ciężarki
• Wskaźnik położenia wagi na ekranie dotykowym i za pomocą lasera (LPS)
• Statyczny/dynamiczny, ALU, optymalizacja wagi w trybie ALU i program ukrytego ciężarka
• Śruba szybkomocująca na wale 40 mm, przymocowanie ciężarków ułatwia nożny hamulec, chwytak na 
 końcu miernika i zintegrowane oświetlenie wewnątrz koła
• Osłona na koła z automatyczną funkcją Start/Stop
• Dokładna praca kontrolowana przez nowoczesny mikroprocesor
• Idealna do kół samochodów osobowych, z dodatkowymi akcesoriami również do kół samochodów
 dostawczych i kół motocyklowych

Dane techniczne

Średnica otworu 
środkowego felgi 45 – 130 mm

Tolerancja pomiaru ± 1 g

Czas pomiaru 7 s

Prędkość obrotów koła 180  obr./min

Szerokość felgi 1,5 – 20"

Średnica felgi 12 – 24"

Max. średnica koła 900 mm

Max. waga koła 65 kg

Moc silnika 0,25 kW

Napięcie 230V / C16A

Zakres dostawy

Laser i oświetlenie

  Video & Multimedia

Lista części zamiennych
ATH W22

Instrukcja obsługi
ATH W22

Film Youtube 
Prezentacja

https://youtu.be/QMyCr4g2fkg

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/p8bjo39oilggi2v/ATH%20W22.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/alp4rjf7qt777mc/ATH_W22.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/QMyCr4g2fkg
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ATH 7256
Numer artykułu: 721428.10

Ruchoma jednostka sterująca z 
joystickiem i nożnym pedałem

Ramie automatycznie
obrotowe i składane

Hydrauliczny zacisk
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Montażownice (ciężarowe)

ATH 7256

• Elektrohydrauliczne podnoszenie, opuszczanie i zacisk za pomocą czterech ramion, napęd elektryczny
 do obracania ramienia zaciskowego
• Ramie mocujące na prowadnicy jest ruchome w obu kierunkach, automatycznie obrotowe i składane
• Dwie prędkości montażowe (4 i 8 obr./min)
• Montaż kół o średnicy do 2550 mm
• Ruchoma jednostka sterująca z joystickiem i nożnym pedałem
• Perfekcyjna do pracy z kołami samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych i rolniczych 
 z zakresem mocowania koła do 56 cali, oraz opcjonalne akcesoria do felg aluminiowych

Dane techniczne

Zakres mocowania 135 – 1.155 mm

Zakres mocowania 
z rozszerzeniem 710 – 1.550 mm

Max. Średnica felgi 56"

Max. Średnica koła 2.550 mm

Max. Szerokość koła 1.250 mm

Max. Waga koła 2.000 kg

Max. Siła odbijacza 8.000 kg

Moc napędowa 2x 3 kW

Napięcie 3x 400V / C16A

Poziom hałasu 65 – 85 dB(A)

Kompletny zespół montażowy, przesuwany
hydraulicznie w kierunku wzdłużnym

Zakres dostawy

2 SPEEDS

  Video & Multimedia

Instrukcja obsługi
ATH 7256

Lista części zamiennych
ATH 7256

Film Youtube
Prezentacja

https://youtu.be/x0B-bXWeQi0

Film Youtube
2 prękosci

https://youtu.be/Gcu5I8d1KtU

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/5vrikofucjq18zd/ATH_7256.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/o3rrkq771afawwv/ATH%207256.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://youtu.be/Gcu5I8d1KtU
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/x0B-bXWeQi0
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ATH M156
Numer artykułu: 721436
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Ruchoma jednostka sterująca z 
joystickiem i nożnym pedałem

Ramie ręcznie przesuwane, 
obracane i odchylane

Silnik hydrauliczny

Montażownice (ciężarowe)

ATH M156

• Elektrohydrauliczne podnoszenie, opuszczanie i zacisk za pomocą czterech ramion; napęd elektryczny
 do obracania ramienia zaciskowego
• Hydrauliczny ruch wzdłużny wózka
• Ramie montażowe na prowadnicy można ręcznie przesuwać, obracać i odchylać
• Jedna prędkość obrotowa (6 obr/min)
• Montaż kół o średnicy do 2500 mm
• Ruchoma jednostka sterująca z joystickiem i nożnym pedałem
• Idealna do pracy z kołami samochodów ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych i rolniczych
 o zakresie średnicy felgi do 56 cali, z opcjonalnymi akcesoriami również do felg aluminiowych

Dane techniczne

Zakres mocowania 135 – 1.155 mm

Zakres mocowania
z rozszerzeniem 710 – 1.550 mm

Max. Średnica felgi 56"

Max. Średnica koła 2.500 mm

Max. Szerokość koła 1.250 mm

Max. Waga koła 1600 kg

Max. Siła odbijacza 4.000 kg

Moc napędowa 3 kW

Napięcie 3x 400V / C16A

Poziom hałasu 55 – 80 dB(A)

Hydrauliczny ruch wzdłużny wózka

Zakres dostawy

  Video & Multimedia

Instrukcja obsługi
ATH M156

Film Youtube 
Prezentacja

https://youtu.be/Sd0xDQE-7Ac

https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/iwjn9hinuv7vqj4/ATH_M156.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/Sd0xDQE-7Ac
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ATH 7226
Numer artykułu: 721426.10
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Ruchoma jednostka sterująca

Ramie ręcznie przesuwane, 
obracane i odchylane

Hydrauliczny zacisk

Montażownice (ciężarowe)

ATH 7226

• Elektrohydrauliczne podnoszenie, opuszczanie i zacisk za pomocą czterech ramion; napęd elektryczny
 do obracania ramienia z zaciskami
• Hydrauliczny ruch wzdłużny wózka
• Ramie montażowe na prowadnicy jest ruchome w obu kierunkach, ręcznie obrotowe i odchylne;
• Dwie prędkości montażowe (4 i 8  obr./min)
• Montaż kół o średnicy do 1550 mm
• Ruchoma jednostka sterująca z joystickiem i nożnym pedałem
• Idealna do pracy z kołami samochodów ciężarowych i autobusów o zakresie średnicy 
 felgi do 26 cali, z opcjonalnymi akcesoriami również do felg aluminiowych

Dane techniczne

Zakres mocowania 120 – 725 mm

Max. Średnica felgi 26"

Max. średnica koła 1.600 mm

Max. Szerokość koła 850 mm

Max. Waga koła 1000 kg

Max. Siła odbijacza 3.000 kg

Prędkości montażowe 4, 8 obr./min

Moc napędowa 1,5 / 1,8 kW

Napięcie 3x 400V / C16A

Poziom hałasu 55 – 80 dB(A) Zakres dostawy

Hydrauliczny ruch wzdłużny wózka

  Video & Multimedia

Lista części zamiennych
ATH 7226

Film Youtube
Prezentacja

https://youtu.be/QSxirRIEKhY

Film Youtube
2 prękosci

https://youtu.be/0NG5vfLwroA

Instrukcja obsługi
ATH 7226

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/gygndp9jw3m1emj/ATH%207226.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://youtu.be/0NG5vfLwroA
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/QSxirRIEKhY
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/ffx0sld7oz1klsw/ATH_7226.pdf?dl=0
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ATH M126
Numer artykułu: 721435

Ruchoma jednostka sterująca
z hydraulicznymi rozdzielaczami

Różne wałki dociskowe

Odchylany palec montażowy
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Montażownice (ciężarowe)

ATH M126

• Elektrohydrauliczne sterowanie podnoszenia i opuszczania, zacisk z czterema, obrotowymi szczękami
• Napęd hydrauliczny z dwoma rolkami dociskowymi do zbijania
• Ramię montażowe na wózku przechylane ręcznie oraz hydrauliczna regulacja kąta nachylenia
• Jedna prędkość obrotowa (8 obr./min)
• Montaż kół o średnicy do 1400 mm
• Ruchoma jednostka sterująca wyposażona w hydrauliczne rozdzielacze
• Idealna do pracy z kołami samochodów ciężarowych i autobusów o zakresie średnicy 
 felgi do 26 cali, z opcjonalnymi akcesoriami również do felg aluminiowych

Dane techniczne

Zakres mocowania 120 – 425 mm

Max. Średnica felgi 26"

Max. Średnica koła 1.400 mm

Max. Szerokość koła 470 mm

Max. Waga koła 380 kg

Max. Siła odbijacza 2.000 kg

Prędkości montażowe 8  obr./min

Moc napędowa 3,0 kW

Napięcie 3x 400V / C16A

Poziom hałasu < 70 dB(A)

Ramię montażowe na wózku przechylane ręcznie 
oraz hydrauliczna regulacja kąta nachylenia

Zakres dostawy

  Video & Multimedia

Lista części zamiennych
ATH M126

Instrukcja obsługi
ATH M126

Film Youtube 
Prezentacja

https://youtu.be/RqBywR4kU5s

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/gzx1kurg5mutbqh/ATH%20M126.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/2vq1zsi8kvah5cv/ATH_M126.pdf?dl=0
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/RqBywR4kU5s
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ATH W142
Numer artykułu: 721603
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Wyświetlacz LED

Laser

Miernik odległości

Wyważarki (ciężarowe)

ATH W142

• Automatyczny pomiar odległości od wyważarki i średnicy felgi, ręczne wprowadzanie szerokości felgi (funkcja 2D)
• Ergonomiczne umiejscowienie panelu przedniego z dużymi półkami na ciężarki
• Wskaźnik położenia wagi na ekranie LED i za pomocą lasera (LPS)
• Automatyczny pomiar z pneumatycznym hamulcem, 11 programów wyważania 
 (statyczny/dynamiczny/alu w trybie kół osobowych lub ciężarowych) oraz program ukrytego ciężarka
• Elektryczny napęd z pneumatycznym podnośnikiem koła, łatwe mocowanie ciężarków za pomocą
 ramienia miernika lub za pomocą lasera (godzina szósta), pneumatyczny automatyczny hamulec 
 postojowy w pozycji pomiaru
• Osłona na koła z automatyczną funkcją Start/Stop
• Idealna do kół samochodów ciężarowych, oprogramowanie również  do dostawczych i osobowych

Dane techniczne

Średnica otworu
środkowego felgi 45 – 290 mm

Tolerancja pomiaru
osobowe | ciężarowe ± 1 g | ± 10 g

Czas pomiaru
osobowe | ciężarowe 13 s | 25 s

Prędkość obrotów koła 180 obr./min

Szerokość felgi 5 – 20"

Średnica felgi osobowe | 
ciężarowe

10 – 24" | 
15,5 – 30"

Max. Średnica koła 1.200 mm

Max. Waga koła 160 kg

Moc silnika 0,60 kW

Napięcie 3x 400V / C16A

Zakres dostawy

Zawiera podnośnik koła oraz 
3/4/5-punktowy uchwyt centrujący

  Multimedia

Instrukcja obsługi
ATH W142

https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://www.dropbox.com/s/oghwadj2hrg8105/ATH_W142.pdf?dl=0
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ATH W102
Numer artykułu: 721602

Wyświetlacz LED

Ręczny napęd

Miernik odległości
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Wyważarki (ciężarowe)

ATH W102

• Ręczne wprowadzanie parametrów, dystans od wyważarki, średnica felgi, szerokość felgi
• Ergonomiczne umiejscowienie panelu przedniego z dużymi półkami na ciężarki
• Cyfrowe wyświetlanie pozycji ciężarków za pomocą wyświetlacza LED
• Napęd ręczny z hamulcem ręcznym i pięcioma programami wyważania 
 (programy statyczny / dynamiczny / aluminiowe w trybie kół ciężarowych lub osobowych)
• Nie potrzeba dodatkowego podnośnika, możesz podnieść całe urządzenie z zaciśniętym kołem
• Osłona na koła z automatyczną funkcją Start/Stop
• Idealna do kół samochodów ciężarowych, oprogramowanie również  do dostawczych i osobowych

Dane techniczne

Średnica otworu
środkowego felgi

45 – 225 mm 
270 – 281 mm

Tolerancja pomiaru 
PKW | LKW ± 1 g | ± 10 g

Średnica wału 40 mm

Szerokość felgi 4 – 15"

Średnica felgi 12 – 24"

Max. średnica koła 1.200 mm

Max. waga koła 200 kg

Napięcie 230V / C16A

Waga netto | brutto 118 kg | 180 kg

Zakres dostawy

Kółko ręczne do podnoszenia, 
opuszczania i przesuwania

  Video & Multimedia

Instrukcja obsługi
ATH W102

Film Youtube
Prezentacja

https://youtu.be/F2bb017Sda4

Film Youtube
Kallibracja

https://youtu.be/8jL_2qEGiPc

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.dropbox.com/s/pr2bsqph55f0f7h/ATH_W102.pdf?dl=0
https://www.facebook.com/ath.heinl/
https://youtu.be/8jL_2qEGiPc
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://youtu.be/F2bb017Sda4
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ATH-Wyposażenie warsztatu

Podnośnik koła ATH RH120C

Prasa warsztatowa ATH PR30M

• Sterowany pneumatycznie, bez elementów elektrycznych
• Uchwyt narzędziowy do przechowywania kluczy udarowych i gniazdek
• Hak zaczepowy do zabezpieczenia kół przed upadkiem
• Blokowane koła

• Wytrzymała konstrukcja: hartowana beczka cylindra, uszczelki o jakości przemysłowej, 
 chromowane tłoczysko
• Płyty dociskowe z mocowaniem w kształcie litery V, włącznie z zabezpieczeniem 
 przed niezamierzonym upadkiem
• Wysokiej jakości agregat hydrauliczny z dźwignią ręczną lub sterowanie za pomocą pedału nożnego
• Opcja: Zestaw trzpieni (Art.-Nr. 452890)
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Dane techniczne

Udźwig 65 kg

Max. wysokość podnoszenia 1,2 m

Min. wysokość pomieszczenia 2,8 m

Dane techniczne

Siła nacisku 30 t

Waga netto / brutto 169 kg / 239 kg

Wielkość opakowania 1.830 x 930 x 300 mm

ATH-Wyposażenie warsztatu

Lewarek ATH WH25T

Lewarek ATH WH220

• Wysoka sprawność dzięki pompie „double-lift“
• Pianka ochronna dźwigni sterującej i wkładka gumowa na płycie nośnej
• Zamontowany ręczny zawór spustowy na dźwigni
• Łatwa obsługa dzięki dwóm kołom stałym i dwóm obrotowym

• Zawór podnoszenia bezpośrednio przy przyłączu pneumatycznym
• Koło na dźwigni do opuszczania
• Tłok z gwintem do ciągłej regulacji wysokości
• Zawiera trzy różne adaptery wysokości

Dane techniczne

Udźwig 2,5 t

Max. wysokość podnoszenia 515 mm

Min. wysokość podnoszenia 180 mm

Dane techniczne

Udźwig 22 t

Max. wysokość podnoszenia 430 mm

Min. wysokość podnoszenia 215 mm
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Wyposażenie dodatkowe - 
Podnośniki samochodowe

Doposażenie Art.-Nr.

ATH-COMFORT LIFTS

Ramiona długie 3,5 t (2 sztuki) 622803.10

Ramiona długie 4,0 t (2 sztuki) 622805.10

Ramiona długie 5,0 t (2 sztuki) 622807.10

Dodatkowy zestaw mocujący do 
ATH-Comfort Lift (3 – 4 t)
(2 sztuki)

HZB4006

Adapter
ATH TH100-2 (4 sztuki) HSE2346-S

Adapter 
ATH TH200-2 (4 sztuki) HSE2348-S

Zestaw nr 1 adapterów do 
samochodów dostawczych HTA2348

Zestaw nr 2 adapterów do 
samochodów dostawczych HTA2349

Zestaw nr 3 adapterów do 
samochodów dostawczych HTA2351

Zestaw nr 4 adapterów do 
samochodów dostawczych HTA2352

Zestaw długich ramp najazdowych 
wykonanych z wysokiej jakości 
gumowego granulatu (4 sztuki)

631017.10

Uchwyt na adaptery (Ø 50 mm) HHS2010-2

„Energy Set“ dla drugiej kolumny HES7114-S

ATH-SINGLE LIFTS

Długie rampy wjazdowe 
wykonany z wysokiej jakości 
granulatu gumowego (4 sztuki)

631017.10

Widelce na koła 
ATH-Single Lift 12P (4 sztuki) HGB8166
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ATH-Wyposażenie dodatkowe

Art.-Nr.:
622803.10

Art.-Nr.:
HSE2348-S

Art.-Nr.:
631017.10

Art.-Nr.:
622805.10

Art.-Nr.:
HTA2348 

Master, Movano,
Interstar

Art.-Nr.:
HHS2010-2

Art.-Nr.:
622807.10

Art.-Nr.:
HTA2349 

Jumper, Boxer,
Ducato

Art.-Nr.:
HES7114-S

Art.-Nr.:
HZB4006

Art.-Nr.:
HTA2351 
Sprinter,
Crafter

Art.-Nr.:
HGB8166

Art.-Nr.:
HSE2346-S

Art.-Nr.:
HTA2352

Doposażenie Art.-Nr.

ATH-CROSS LIFTS

Rozszerzenie platform 
(600 mm) HVA2154

Zestaw montażowy na 
wysokości posadzki 
ATH-Cross Lift 50 (Plus)

1000003.01

Przedłużenia ramp
najazdowych (640 mm) HVA2150

Zestaw oświetleniowy LED
ATH-Cross Lift 50 629020

Podnośnik osi ATH AF2500P2 1000002

Adapter 155 mm
(dla AF2500P2; 1 sztuka) ATE2018

Adapter 80 mm
(dla AF2500P2; 1 sztuka) ATE2019

Gumowa podkładka 
(1 sztuka) 160 x 120 x 80 mm HGA1421

Prowadnica węża z wężem 
i złącze (kpl.) HFP8533.01

Wsporniki wyrównujące
ATH-Cross Lift 50 (Plus) HNS2153

Zestaw adapterów do SUV-ów HSK8500.10

Antypoślizgowa powłoka (1 l) HRB1020

Doposażenie Art.-Nr.

ATH-FOUR LIFTS

Zestaw oświetleniowy LED 
Podnośnik czterokolumnowy 629021.10

Podnośnik osiowy
ATH AF2500P2 1000002

Adapter 155 mm
(dla AF2500P2; 1 sztuka) ATE2018

Adapter 80 mm
(dla AF2500P2; 1 sztuka) ATE2019

Gumowa podkładka (1 sztuka) 
160 x 120 x 80 mm HGA1421

Prowadnica węża z wężem 
i złącze (komplet) HFP8533.01

Zestaw adapterów do SUV-ów HSK8500.10

Antypoślizgowa powłoka (1 l) HRB1020

Art.-Nr.:
629021.10

Art.-Nr.:
HFP8533.01

Art.-Nr.:
629020

Art.-Nr.:
1000002

Art.-Nr.:
HSK8500.10

Art.-Nr.:
HNS2153

Art.-Nr.:
ATE2018

Art.-Nr.:
HVA2154

Art.-Nr.:
ATE2019

Art.-Nr.:
1000003.01

Art.-Nr.:
HGA1421

Art.-Nr.:
HVA2150
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Wyposażenie dodatkowe -
serwis opon
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ATH-Wyposażenie dodatkowe

Art.-Nr.:
HUK2200

Art.-Nr.:
670027

Art.-Nr.:
710020.01

Art.-Nr.:
HGA1421

Art.-Nr.:
710050

Art.-Nr.:
631009.20

Art.-Nr.:
670032

Art.-Nr.:
710051

Art.-Nr.:
HSK8500.10

Art.-Nr.:
670025

Art.-Nr.:
710052

Art.-Nr.:
631017.10

Art.-Nr.:
710020

Doposażenie Art.-Nr.

ATH-FRAME LIFT 30FZ

Zestaw montażu poniżej 
posadzki 
ATH-Frame Lift 30FZ

HUK2200

Gumowa podkładka 
160 x 120 x 80 mm (1 sztuka) HGA1421

Długie rampy najazdowe 
(ocynkowane) (4 sztuki) 631009.10

Zestaw adapterów do SUV-ów HSK8500.10

Antypoślizgowa powłoka (1 l) HRB1020

Zestaw długich ramp 
najazdowych wykonanych z 
wysokiej jakości gumowego 
granulatu (4 sztuki)

631017.10

ATH-FLEX LIFT 30 (Z) / ATH-BIKE LIFT 7F

Gumowa podkładka 
(1 sztuka) 160 x 120 x 80 mm HGA1421

Długie rampy najazdowe 
(ocynkowane) (4 sztuki) 631009.10

Zestaw adapterów do SUV-ów HSK8500.10

Antypoślizgowa powłoka (1 l) HRB1020

Zestaw długich ramp 
najazdowych wykonanych z 
wysokiej jakości gumowego 
granulatu (4 sztuki)

631017.10

Pnaumatyczny uchwyt koła 
(dla ATH-Bike Lift 7F) 670027

Zestaw adapterów do 
quadów
(dla ATH-Bike Lift 7F)

670032

Mały podnośnik motocyklowy 
ATH MMH450 (dla ATH-Bike Lift 7F)

670025

ATH RG LIFTS

Adapter ATH 750 
RG5.5 (2 sztuki) 710020

Adapter ATH A750 
RG7.5 (2 sztuki) 710020.01

Wspornik ATH 7,5-1800 710050

Dodatkowe dwie kolumny 5,5 t 710051

Dodatkowe dwie kolumny 7,5 t 710052

Art.-Nr.:
151040.01

Art.-Nr.:
151044

Art.-Nr.:
RWN0847

Art.-Nr.:
RFS0839

Art.-Nr.:
151042.01

Art.-Nr.:
RSF0766

Art.-Nr.:
RRH1108

Art.-Nr.:
RWN0848

Art.-Nr.:
RKS0752

Art.-Nr.:
151043.01

Art.-Nr.:
RMK0843

Art.-Nr.:
RRH1106

Art.-Nr.:
RWK0001.01

Art.-Nr.:
RMK0748.10

Art.-Nr.:
RRB1000

Art.-Nr.:
RWK0001.03

Art.-Nr.:
RWN0846

Art.-Nr.:
152303

Doposażenie Art.-Nr.

Montażownice (osobowe)

Ramie pomocnicze ATH A34 151040.01

Ramie pomocnicze ATH A31
(Artykuł wycofany z produkcji) 151042.01

Ramie pomocnicze ATH A30
(Artykuł wycofany z produkcji) 151043.01

WDK-Kit dla 
ATH M72+A34 / ATH M52+A34 RWK0001.01

WDK-Kit dla ATH M72Z RWK0001.03

Pneumatyczny palec 
montażowy dla serii M 151044

System do szybkiej zmiany 
stopek dla serii M RSF0766

Pnaumatyczny palec 
montażowy z systemem do 
szybkiej zmiany stopek dla 
serii M

151045

Podnośnik koła dla ATH M72Z RRH1108

Plastikowa stopka 
montażowa serii M RMK0843

Stopka montażowa na 
zewnętrzne szprychy serii M RMK0748.10

Klema montażowa RWN0846

Klema montażowa PRO RWN0847

Koralik - osłona felgi RWN0848

Podnośnik koła RRH1106

Płyta do przetaczania koła RRB1000

Inflator ATH RB 20-3 152303

Osłona brzegu felgi RFS0839

Osłona łyżki montażowej RKS0752

https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
https://www.linkedin.com/in/ath-heinl/
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Wyposażenie dodatkowe -
Serwis opon

Doposażenie Art.-Nr.

Koła motocyklowe

Stopka montażowa do kół 
motocyklowych (Ø28,25mm) RMK0758

Stopka montażowa do 
kół skuterów/motorów 
(Ø28,25mm)

RMK0753.10

Zestaw na zaciski do kół 
motocyklowych (ATH M32, 
M52) (4 sztuki)

RMK0760

Zestaw na zaciski do kół 
motocyklowych (M72) 
(4 sztuki)

RMK0761

Końcówka odbijacza do kół 
motocyklowych 
(M32, M52, M72)

RMS0910

Osłona gumowa odbijacza na 
koła motocyklowe RMS0913

Wyważarki (osobowe)

Podnośnik koła RRH1107

Adapter dla 
W62, W42, W22 RUF0186

Miernik 3D dla
(W62 LCD 2D, W42 LED 2D) RMF0115

Duża osłona na ALU-felgi do 
nakrętki szybkomocującej RSD0187

Stożek (114 – 171 mm) RKO0093.01

Koła motocyklowe 

Uniwersalny adapter
do kół motocyklowych
(W62, W42, W22)

RMF1085.10

Adapter do kół 
motocyklowych BMW-Ducati
(W62, W42, W22)

RMF1090
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ATH-Wyposażenie dodatkowe

Art.-Nr.:
RMK0758

Art.-Nr.:
RRH1107

Art.-Nr.:
RMS0913

Art.-Nr.:
RMF1085.10

Art.-Nr.:
RMK0753.10

Art.-Nr.:
RUF0186

Art.-Nr.:
RMF1090

Art.-Nr.:
RMK0760

Art.-Nr.:
RMF0115

Art.-Nr.:
RMK0761

Art.-Nr.:
RSD0187

Art.-Nr.:
RMS0910

Art.-Nr.:
RKO0093.01

Art.-Nr.:
RAS1211

Art.-Nr.:
RLF0923

Art.-Nr.:
721423

Art.-Nr.:
RLF0924

Art.-Nr.:
RAR1110

Art.-Nr.:
RLF0925-1

Art.-Nr.:
RAR1111

Art.-Nr.:
152301

Art.-Nr.:
RLF0922

Art.-Nr.:
RSF0009

Doposażenie Art.-Nr.

Montażownice (ciężarowe)

Aluminiowe szczęki zaciskowe 
(7256, 7226, M156) RAS1211

Klema montażowa do felg 
aluminiowych 721423

Rolka odbijacza (7226, M156) RAR1110

Rolka odbijacza (7256) RAR1111

Pierścien centrujący na felgi 
aluminiowe Ø 175mm RLF0922

Pierścien centrujący na felgi 
aluminiowe Ø 201 mm RLF0923

Pierścien centrujący na felgi 
aluminiowe Ø 220 mm RLF0924

Pierścien centrujący na felgi 
aluminiowe 
Ø 280 mm (z O-Ringiem)

RLF0925-1

Inflator
ATH RB40 152301

Wyważarki (ciężarowe)

3/4/5-punktowy-uniwersalny-
adapter centrujący
ATH W102

RSF0009
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ATH-Heinl Polska

Serwis Polska
Tel.: +48 515 597 102
serwis@ath-heinl.pl

Sklep z częściami:
www.ath-czesci.pl


