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4000Na Slovensko sme dodali už vyše zariadení Corghi

Novinky v katalógu
Diagnostická
prezúvačka
Svetová unikátna 
prezúvačka s cestným 
testom a diagnostickými 
funkciami

Žiadne poškode-
nie pneu a disku
Nová superautomatická 
prezúvačka s prísuvom 
disku k špeciálnej 
rotačnej hlave

Corghi WiNut
upínanie
Odstraňuje nutnosť 
používať pedál na 
zaistenie pri 
elektronickom upínaní.

Corghi - najlepšie servisovaná značka na Slovensku

Corghi - autoservisná technika pre Ferrari
Corghi - ferrari v autoservisnej technike
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Bezdotyková geometria

Bez použitia svoriek Bez použitia terčov

Vitajte vo svete
technológií CORGHI

Bezdotykové
meranieZosnímajte QR kód s Vaším 

smartfónom s aplikáciou na 
QR kódy a ihneď si prezrite 
video.

Bezdotyková
robotizovaná
geometria
R.E.M.O. CORGHI

Predstavujeme unikátnu bezdo-
tykovú geometriu CORGHI.
Dajte zbohom upínacím svorkám
a meracím hlavám na kolesách 
vozidla. Šetrite čas a zábráňte
poškodeniu disku.
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Bezdotyková geometria

Plne automatizované 
bezdotykové meranie

Kompletné 3D skenovanie 
kolesa

Odpadá montáž ako aj
demontáž svoriek a terčov 
na kolesá

Meranie všetkých typov
kolies

Možnosť pracovať
pri rôznej výške zdviháku

Hľadanie polohy kolesa
pomocou laseru

Autonómny pohyb robotov
pri meraní

Hodnoty zobrazené
na monitore v reálnom 
čase

Možnosť umiestniť
na nožnicový zdvihák
alebo jamu

Nie je potrebné vykonávať 
kompenzáciu

#1
Zariadenie pripravené na meranie

#2
Skenovanie zadnej nápravy

#3
Skenovanie prednej nápravy

Výhody práce s bezdotykovou 
geometriou R.E.M.O. Compact Corghi

Aj takto môže vyzerať váš servis

Naše úspešné inštalácie na Slovensku: 
MPM auto s.r.o. Bratislava, MAXIM Servis s.r.o. Bratislava

Prejazdová verzia
Zariadenie je možné nainštalovať ako prejazdovú geometriu 
alebo ju využívať na nastavenie ako plnohodnotné pracovisko.

prejazdová kontrolná 
geometria
3D skenovanie kolesa,
na kolesá neupínate žiadne 
svorky,

R.E.M.O. Rapide Corghi

Kontrolná bezdotyková geometria

Za 10 sekúnd kompletne zmeraná náprava.
Bez námahy a použitia svoriek.

kontrola prednej
aj zadnej nápravy,
možnosť doplniť aj o 
diagnostiku,
skenovanie dezénu 
pneumatiky
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3D Geometrie / osobné

Najpredávanejší 
model

Overený model 3D geometrie s dvomi kamerami
– spoľahlivá a užívateľsky jednoduchá.

2 ks infračervené kamery,

nastaviteľné svorky na rôzne

typy diskov -  s predlžovacími 

adaptérmi až do 23”,

jednoduché ovládanie posunu

kamier kurzorom klávesnice,

databanka pre 20 000 automobilov, 

užívateľská databanka, ukladanie

dát,

3D geometria Exact Linear Corghi

PC, softvér, farebná tlačiareň, 

myš, 27” LCD monitor, klávesnica.

držiaky svoriek na stenu.

Ovládajte každý aspekt Vašej práce
Alebo to nechajte na Vaše zariadenie Corghi vybavené softvérom Exact Plus.

Úvodná obrazovka, možnosti
a nastavenia zariadenia

Voľba vozidla z databanky, 
jednotlivé podvozkové verzie
a motorizácie

Animované ukážky pred 
prípravou a postup práce

Celkové namerané hodnoty 
geometrie vozidla a voľba 
ďalšieho zobrazenia

Podrobný náhľad jednotlivých 
náprav vozidla pri nastavovaní
s aktuálnymi hodnotami

Prehľad nameraných hodnôt
s následnou možnosťou tlače 
protokolu

Profesionálny protokol
Vyberte si medzi numerickým alebo plne grafickým.

3D geometria Exact BlackTECH X Plus Corghi
3. generácia 3D-geometrie BlackTech X Plus CORGHI s ôsmimi 
kamerami s vysokým rozlíšením pre maximálnu presnosť merania.

jednoduchá obsluha, prehľadný

softvér, piktogramy,

8 ks stereoskopické infračervené 

kamery - 2 kamery na každý terč,

automatické natáčanie kamier

bez vertikálneho posunu,

čierne terče z ľahkého kompozitu,

nastaviteľné svorky na rôzne

typy diskov - až do 26”,

animácia nastavenia geometrie,

databanka pre 20 000 automobilov,

užívateľská databanka, ukladanie dát,

PC, softvér, farebná tlačiareň, myš,

27” LCD monitor, klávesnica.
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Štandardné príslušenstvo ku geometriám

Kompletná PC výbava 
s LCD monitorom

Farebná tlačiareň na tlač 
protokolu

4x nastaviteľné 
rýchloupínacie svorky do 26”

Softvér Exact Corghi
s databankou vozidiel

Zaistenie volantu Zaistenie brzdového
pedálu

4x snímače alebo terče 
podľa typu geometrie

Aktualizácie databanky

záručná lehota

doprava k zákazníkovi,

montáž,

uvedenie do prevádzky,

zaškolenie obsluhy,

elektrorevízie,

prehlásenia o zhode,

návod na obsluhu

Softvér Exact Plus

Voliteľné príslušenstvo ku geometriám

Predné otočné platne - nízke
400x450x26 mm

Kompenzačné podložky 4ks

Predné otočné platne - stredné
400x450x36 mm

Vodováha na volant

Predné otočné platne - vysoké
400x450x53 mm

Aktualizácia databanky

Zvoľte vozidlo a interaktívny softvér EXACT Vás prevedie 
procedúrou nastavenia geometrie vozidla krok za krokom.

Zariadenie na meranie a nastavenie geometrie kolies
osobných a dodávkových automobilov s CCD senzormi. 
Rádiový prenos dát - žiadne káble.

rôzne postupy pre vykonanie

kompenzácie,

databanka automobilov s viac ako

20 000 modelmi.

možnosť doobjednať si databanku

pre nákladné vozidlá s viac než

3000 modelmi.

Exact 70 Corghi

EASY CASTER – rýchle

meranie odklonu bez aretácie

predných hláv.

animovaný návod prípravy

vozidla pred meraním ako aj

počas merania.

Bez nutnosti kupovať každý rok 
aktualizácie databanky! Každá 
aktualizácia obsahuje všetky 
predchádzajúce verzie databanky
a vozidiel.

2 roky

Geometrie / osobné / nákladné

Zahrnuté v cene:



Diagnostická prezúvačka

Artiglio UNIFORMITY Corghi
Zariadenie umožňuje skontrolovať disk a pneumatiku 
priamo na prezúvačke pomocou laseru na začiatku 
montáže a šetrí tak Váš čas. 

Prítlačný valec simuluje tlak pôsobiaci na pneumatiku 
podľa indexu záťaže pre danú pneumatiku.
Tlač protokolu s grafickým zobrazením.

Rieši problémy s vibráciami a napomáha namontovať 
pneumatiku na disk do ich najlepšej vzájomnej polohy 
(match-mounting). Každý krok je prehľadne znázornený 
na monitore.

Voľba požadovaného 
postupu a následné začatie 
práce

Voľba hmotnostného indexu 
pneumatiky a umiestnenia 
pneumatiky na vozidle

Priebeh skenovania disku 
laserom a kontrola častí kde 
sa upína pneumatika

Priebeh skenovania pneuma-
tiky a použitie prítlačného 
valca na simuláciu záťaže

Vyhodnotenie diagnostikova-
nej pneumatiky a tlač proto-
kolu

Diagnostický softvér pre analýzu kolesa a disku

Unikátne prvky na zariadení

Laser pre skenovanie 
deformácií kolesa a disku.

Zariadenie Vás krok za 
krokom vedie celým proce-
som diagnostiky.

Kompletný prehľad o diag-
nostikovanej pneumatike.

Prítlačný valec pre simulo-
vanie záťaže pôsobiacej na 
pneumatiku.

Rýchla a bezpečná montáž 
bez použitia demontážnej 
páky.

Analýza anomálií kolesa a disku

Ocenenie na výstave Reifen 2016 v 
Nemecku za technologickú inováciu

The Equip Auto 2015 Paris - zlatá medaila 
za inovatívnosť a technológie

Videoprezentácia

        Prvá 

  diagnostická 
      prezúvačka na svete
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Ergonómia a bezpečnosť
na prvom mieste

Smart Corghi System - 
zníženie námahy
pre pätku pneumatiky

Jednoduché ovládanie 
pomocou páčiek

Automatické načítanie
rozmerov kolesa laserom

Dva rotačné disky 
pre rýchle odliepanie

Kontrola funkčnosti TPMS 
systému na kolese Spodná kamera

s prenosom na monitor

Dotykový displej, inštrukčné 
videa a ovládanie stroja

Bezpečné upínanie za 
stredový otvor disku

Kontrola dezénu pneuma-
tiky so signalizáciou 
opotrebovania na displeji

Prítlačné rameno pre 
prichytenie tvrdej bočnice

Zosnímajte QR kód 
a prezrite si video
ako zariadenie samo
prezúva a vyzúva 
koleso.

32”až
do

Bezpečná montáž bez 
použitia demontážnej 
páky
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Superautomatická prezúvačka

S automatickým načítaním rozmerov kolesa, automatickým 
polohovaním pracovných nástrojov a neoceniteľným prezúvacím 

Smart Corghi systémom zariadenie ARTIGLIO MASTER CODE prepisuje 
pravidlá v prezúvaní pneumatík.



Unikátna patentovaná technológia Corghi použitá v zariadeniach 
Artiglio Master Corghi - zabraňuje poškodeniu pneumatiky počas 
prezúvania a taktiež chráni disk. Hriadeľ s upnutým diskom sa pri 
demontáži priblíži k demontážnej hlave za účelom zmiernenia napätia 
v pätke pneumatiky a tým kopíruje pohyb pneumatického palca pri 
vyťahovaní pneumatiky ponad disk.

Smart Corghi System 

Zariadenia bez použitia demontážnej páky, žiadna 
námaha a obavy z poškodeniapneumatiky alebo disku

„MI POWERED SYSTEM“ - variabilné otáčky pracovného stola
s konštantne nastaveným krútiacim momentom,
rotačná demontážna hlava s vertikálnym posunom,
automatizovaná synchronizácia stroja podľa zadaného rozmeru disku,
automatické polohovanie rotačnej hlavy k disku, 
ovládacia konzola rozdelená na tri pracovné zóny.
integrovaný zdvihák pre ťažšie kolesá a horné pneumatické
rameno pre uľahčenie montáže - opcia.

Rotačná demontážna hlava s verti-
kálnym posunom a prisúvaním kolesa

Unikátne funkcie

Rotujúci disk s odskokom pre bez-
pečné odlepenie aj tvrdých bočníc

Zosnímajte QR kód na pravo s Vaším smartfónom 
s aplikáciou na QR kódy a ihneď si prezrite video.

Homologizácie
Zosnímajte 
QR kód 
a prezrite
si video
o zariadení.

Mechanické upínanie 
disku za stredovú dieru Pneumatické upínanie 

disku za stredovú dieru
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Superautomatické prezúvačky



Montáž ultranízko-profilových pneumatík a typu run-flat, bez 
fyzickej námahy a bez rizika poškodenia disku a pneumatiky.

Ergonómia a bezpečnosť
na prvom mieste

Bezpečné upínanie
za stredoý otvor disku

Jednoduché ovládanie 
pomocou páčiek

Nepoužíva sa žiadna 
demontážna páka

Externé rameno na 
pritláčanie bočnice

Bezpečné odliepanie
s rotujúcim diskom

Zdvihák na dvíhanie 
ťažkých kolies

Ergonomický postoj
pri práci a jednoduchá 
obsluha

upínanie disku za stredovú dieru, 

kontrolovaný prienik bočnice pomocou 

dvoch rotujúcich diskov,

demontážna hlava s pneumatickým 

výsuvným palcom,

ovládacia konzola - jednoduchá obsluha,

teleskopické rameno pre rýchle 

umiestnenie hlavy k disku,

pneumatický odklápací stĺp s pracovným 

ramenom a veľkou torznou tuhosťou,

pneumatické rameno pre uľahčenie 

montáže pneumatiky - opcia,

zdvihák na dvíhanie kolies - opcia.

Zosnímajte 
QR kód 
a prezrite
si video
o zariadení.

Homologizácie
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Superautomatická prezúvačka

32”až
do
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Prezúvačky / osobné

-

-

-

A 224 Corghi

-

-

-
-

A 210 Corghi

-
-
-

-

A 2002 Corghi

automatická prezúvačka s pneumatickým
odklápacím ramenom a 26“ otočným
pracovným stolom,
špeciálne patentované svorky pre 
optimálne uchytenie disku ako zvonka, 
tak aj zvnútra,
pneumatický odklápací stĺp s pracovným
ramenom s veľkou torznou tuhosťou.

automatická prezúvačka s pneumaticky
odklápacím ramenom,
špeciálne patentované svorky pre 
optimálne uchytenie disku ako zvonka, 
tak aj zvnútra,
tanier s dvomi pneumatickými valcami,
simultánne pneumatické uzamknutie
demontážnej hlavy a ramena pre ideálnu 
pracovnú polohu.

poloautomatická prezúvačka,
odklopné rameno do strany,
ideálne zariadenie pre tých, ktorí chcú
šikovnú a cenovo dostupnú prezúvač-
ku,
zariadenie má pevný stĺp a je kom-
pletne vybavené plastovými ochran-
nými nadstavcami pre hliníkové disky.

Najpredávanejšie 
modely

25” 22” 23” 20” 26” 24”

Novinka

Aj dvoj-

rýchlostná verzia

Plastové príslušenstvá
pre bezpečnú prácu

Demontážna hlava
s ochrannými prvkami

Svorky na uchytenie disku 
zvnútra aj zvonku

Ochranné doplnky v cene:

plasty na uchytenie disku

pri odliepaní pneumatiky

na demontážnej hlave
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Prezúvačky / osobné

23” 20”

-

-

-
-
-

A 2015 Corghi

automatická prezúvačka s pneumaticky
odklápacím ramenom,
špeciálne patentované svorky pre 
optimálne uchytenie disku ako zvonka, 
tak aj zvnútra,
tanier s dvomi pneumatickými valcami,
simultánne pneumatické uzamknutie
demontážnej hlavy a ramena pre ideálnu 
pracovnú polohu.

Ochranné doplnky v cene:

plasty na uchytenie disku

pri odliepaní pneumatiky

na demontážnej hlave

SP 2000 Corghi SP 2300 Corghi SP 3000 Corghi

- disk na prienik do bočnice
- disk na prízdvih bočnice

- disk na prienik do bočnice
- horné rameno na pritlačenie
  bočnice

- disk na prienik do bočnice,
  automatický prienik
- disk na prízdvih bočnice

Externé demontážne ramená

- použitie na nízkoprofilové
  a runflatové pneumatiky,
- plne kontrolované pneu-
  matické ovládanie,
- podstatné zníženie námahy
  pre užívateľa,

Obľúbený
pomocníci

- zjednodušuje montáž
  a demontáž bez rizika
  poškodenia disku
  alebo pneumatiky.

Aj dvoj-

rýchlostné verzie

Prečo používať 
demontážne 
ramená?

A 2025LL Corghi
Spojenie tradície s inováciou – automatická 
prezúvačka so systémom “Leva la Leva” tj. 
bez použita demontážnej páky.

automatické zariadenie s pneuma-

tickým výsuvným palcom,

pracovný stôl s upínaním do 26”,

nastavovacie upínacie čeľuste,

odliepacie teleskopické rameno,

pneumatický odklápací stĺp s pracovným 

ramenom a veľkou torznou tuhosťou 

vo všetkých pracovných pozíciach

Homologizácie
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Vyvažovačky / osobné

Bezdotyková diagnostická 
vyvažovačka EyeLight Corghi

Svetová jednotka v diagnostických vyvažovačkách. Kompletné 
bezdotykové skenovanie kolesa s možnosťou 3D náhľadu

a podrobných grafických znázornení stavu kolesa.

Ergonómia a bezpečnosť
na prvom mieste

Dotykový monitor pre 
zadávanie povelov

Reálny pohľad na 
zadávanie povelov

Laserové skenovanie 
kolesa a disku

Automatické 
polohovanie kolesa

LED osvetlenie kolesa 
s kamerou

Laserové ukazovanie 
polohy pre lepené závažie

Kompletná diagnostika 
kolesa a disku

Inteligentné polohovanie 
kolesa na konkrétne 
miesto na vozidle

Manažment spotreby 
závaží

Rýchle a presne elek-
tronické upínanie kolesa

Rýchloupínanie kolesa 
stlačením tlačidla cez rádiový 
signál. Corghi WiNut teraz 
dostupné ako doplnková 
výbava.

Zosnímajte 
QR kód 
a prezrite
si video
o zariadení.

Homologizácie

Diagnostické funkcie
pre analýzu kolesa:

- hádzavosť, deformácia bočnice
- nerovnosti povrchu pneumatiky,
- ovalita disku a pneumatiky,
- opotrebovanie dezénu,
- zbiehavosť kolesa.

Upínanie bez použitia
pedálu

3D sken pre kontrolu 
deformácií kolesa
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Vyvažovačky / osobné

EM 9980C TouchlessLine Corghi
Bezdotyková diagnostická vyvažovačka,
s možnosťou skenovania kolesa.

EM 9580 LaserLine Corghi
Profesionálna vyvažovačka s automatickou detekciou 
kolesa a voľbou vyvažovacieho programu.

Manažment
spotreby
závaží
Menej závaží, me-
nej času, maxi-
málna úspora pre 
perfektné vyváže-
nie.

30% 

Modely: Eyelight a EM 9980 Corghi

Vaša práca pod kontrolou

Modely: EM 9580, EM 9380, EM 9280 Corghi

Jednoduché ovládanie zariadenia s prehľadným grafickým znázornením a užitčnými funkciami.

Dotykové
ovládaie

Ovládanie
pomocou
kláves

Zosnímajte 
QR kód 
a prezrite
si video
o zariadení.

Zosnímajte 
QR kód 
a prezrite
si video
o zariadení.

Ergonomický dizajn zariadenia 
zvyšuje efektivitu a komfort pre 
lepšie ovládanie zariadenia.

Sonar pre zadávanie rozmerov pri 
plechových diskoch. Stačí zatvoriť 
kryt kolesa a zariadenie si samo 
nameria šírku disku.

Modely: EM 9580, EM 9380, EM 9280
(príplatková výbava)Modely: Eyelight, EM 9980, EM 9580

Homologizácie EM 9580 CorghiHomologizácie EM 9980 Corghi

Nová generácia

vyvažovačiek

Ovládanie stroja cez dotykový displej, 

Automatické bezdotykové načítanie rozmerov, 

Diagnostika kolesa s protokolom,

Elektronické upínanie kolesa,

Automatické vyhľadanie polohy závažia.

Načítanie rozmerov kolesa, laser a osvetlenie kolesa,

Automatické  vyhľadanie polohy závažia, 

Otočný ovládač pre pohyb v menu, 

Bezdotykové načítanie šírky kolesa - opcia,

Elektronické upínanie kolesa 

- opcia, sonar - opcia.

Možnosť doplniť 
o rýchloupínanie.

úspora
závaží

20% skrátenie
času
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Vyvažovačky / osobné

-
-
-
-
-

-
-
-

EM 9380 
Xline Corghi

-
-
-
-
-

-
-
-

EM 9280
Compactline Corghi

-
-
-

-
-

Proline 680
Corghi

profesionálny vyvažovací stroj,
23″ farebný LCD monitor, 
3D grafika,
Weight management softvér,
automatické vyhľadávanie polohy 
závažia,
laser a Led osvetlenie,
elektronické načítanie rozmerov kolesa,
automatické zastavenie kolesa,
množstvo odkladacích priehradok.

Novinka

Novinka

Novinka

PNEUMATIC

28”26” 28”

profesionálny vyvažovací stroj,
23″ farebný LCD monitor, 
3D grafika,
Weight management softvér,
automatické vyhľadávanie polohy 
závažia,
elektronické načítanie rozmerov kolesa,
automatické zastavenie kolesa,
kompaktné rozmery.

profesionálny vyvažovací stroj,
23” LCD monitor, 3D grafika,
automatické vyhľadávanie polohy 
závažia,
odkladacie priehradky, 
kompaktné rozmery.

Obľúbené
modely

Šikovné doplnky /opcia:

Laser a Led osvetlenie kolesa

Sonar na meranie šírky pneu

Šikovné doplnky /opcia:

Pneumatické upínanie

Sonar na meranie šírky pneu



Novinka

Viete že?

záručná lehota

doprava k zákazníkovi

montáž

uvedenie do prevádzky

Každé nové zariadenie od nás k Vám príde s kompletnými službami:

2 roky

Jednoduché ovládanie zariadenia s prehľadnou grafikou a užitoč-
nými funkciami.

Vaša práca pod kontrolou

EM 9250
Basic Corghi

profesionálny vyvažovací stroj,
automatické vyhľadávanie polohy 
závažia, digitálne zobrazenie.

-
-

TT Corghi
Univerzálny pneuma-
tický zdvihák na kolesá.

Voliteľné príslušenstvá k vyvažovačkám

Plechove konusyPríruba FRUAUMO 2 moto príslušenstvo

Hriadeľ 38/40 Kónusy 4x4

15www.bauex.sk 

zaškolenie obsluhy

elektrorevízie

prehlásenia o zhode

návod na obsluhu

Uľahčite
si prácu

Vyvažovačky / osobné

Kónusy furgon

Modely s digitálnymi ukazova-
teľmi a ikonami pre rýchlu 
obsluhu.

28”

Proline 650 Corghi
digitálny displej,
kompaktné rozmery.

-
-

Šikovné doplnky /opcia:

Elektronické načítanie rozmerov

Laser a Led osvetlenie kolesa

Sonar na meranie šírky pneu
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Akciové sady

Vyvažovačka
Proline 650 Corghi
- profesionálny vyvažovací stroj,
- automatické vyhľadávanie polohy závažia,
- duálny displej s tlačítkami,
- odkladacie priehradky, kompaktné rozmery.

Prezúvačka
A2002 Corghi
- poloautomatická prezúvačka,
- odklápanie do bočnej strany,
- vonkajšie upnutie do 22”
- vnútorné upnutie do 25”,
- priemer kolesa 43”

Pneuservisná sada Corghi #1

+

Vyvažovačka
Proline 680 Corghi
- profesionálny vyvažovací stroj,
- 23” LCD monitor, 3D grafika,
- automatické vyhľadávanie polohy
  závažia,
- elektronické načítanie rozmerov kolesa,
- odkladacie priehradky, kompaktné
  rozmery.

Prezúvačka
A2002 Corghi
- poloautomatická prezúvačka,
- odklápanie do bočnej strany,
- vonkajšie upnutie do 22”
- vnútorné upnutie do 25”,
- priemer kolesa 43”

Pneuservisná sada Corghi #2

+

Vyvažovačka
EM 9250 Corghi
- profesionálny vyvažovací stroj,
- automatické vyhľadávanie polohy závažia,
  digitálne zobrazenie,
- sonar na meranie šírky, laser a LED
  osvetlenie kolesa (príplatková výbava),
- elektronické načítanie rozmerov kolesa
  (príplatková výbava).

Prezúvačka
A210 Corghi
- automatická prezúvačka s pneumaticky
  odklápacím ramenom,
- vyššie svorky pre lepšie uchytenie disku
  ako zvonka, tak aj zvnútra,
- tanier s dvomi pneumatickými valcami,
- vonkajšie upnutie do 20”
- vnútorné upnutie do 23”,

Pneuservisná sada Corghi #3

+

+

Pneuservisná sada Corghi #4 Vyvažovačka
EM 9280 Corghi
- profesionálny vyvažovací stroj,
- 23″ farebný LCD monitor, 3D grafika,
- sonar na meranie šírky (príplatková výbava),
- laser a LED osvetlenie kolesa (príplatková
  výbava),
- automatické vyhľadávanie polohy závažia,
- elektronické načítanie rozmerov kolesa,
- automatické zastavenie kolesa.

Prezúvačka
A210 Corghi
- automatická prezúvačka s pneumaticky
  odklápacím ramenom,
- vyššie svorky pre lepšie uchytenie disku
  ako zvonka, tak aj zvnútra,
- tanier s dvomi pneumatickými valcami,
- vonkajšie upnutie do 20”
- vnútorné upnutie do 23”,

25”
Do

25”
Do

23”
Do

23”
Do
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Akciové sady

Vyvažovačka
EM 9380 Corghi
- profesionálny vyvažovací stroj,
- 23″ farebný LCD monitor, 3D grafika,
- laser a LED osvetlenie kolesa,
- pneumatické upínanie (príplatková výbava),
- sonar na meranie šírky kolesa (príplatková
  výbava),
- automatické vyhľadávanie polohy závažia,
- elektronické načítanie rozmerov kolesa,
- množstvo odkladacích priehradok.

Prezúvačka
A224 Corghi
- automatický stroj s pneumatickým
  odklápacím ramenom a 26“ otočným
  pracovným stolom,
- nastavovacie upínacie čeľuste s dvomi
  pneumatickými valcami,
- dvojpolohová odtláčacia lopatka
  s výsuvom,
- pneumatický odklápací stĺp s pracovným
  ramenom s veľkou torznou tuhosťou.

Pneuservisná sada Corghi #5

+

Vyvažovačka
EM 9580 Corghi
- profesionálny vyvažovací stroj,
- 23″ farebný LCD monitor, 3D grafika,
- laser a LED osvetlenie kolesa,
- bezdotykové načítavanie šírky kolesa,
- otočný ovládač pre pohyb v menu,
- detekcia rozmerov kolesa,
- automatické polohovanie,
- laser, osvetlenie kolesa,
- elektrické upínanie kolesa - opcia,
- sonar - opcia.

Prezúvačka
A224 Corghi
- automatický stroj s pneumatickým
  odklápacím ramenom a 26“ otočným
  pracovným stolom,
- nastavovacie upínacie čeľuste s dvomi
  pneumatickými valcami,
- dvojpolohová odtláčacia lopatka
  s výsuvom,
- pneumatický odklápací stĺp s pracovným
  ramenom s veľkou torznou tuhosťou.

Pneuservisná sada Corghi #6

+

Vyvažovačka
EM 9580 Corghi
- profesionálny vyvažovací stroj,
- 23″ farebný LCD monitor, 3D grafika,
- laser a LED osvetlenie kolesa,
- bezdotykové načítavanie šírky kolesa,
- otočný ovládač pre pohyb v menu,
- detekcia rozmerov kolesa,
- automatické polohovanie,
- laser, osvetlenie kolesa,
- elektrické upínanie kolesa - opcia,
- sonar - opcia.

Prezúvačka
Artiglio 500 Corghi
- upínanie disku za stredovú dieru, 
- kontrolovaný prienik bočnice pomocou
  dvoch rotujúcich diskov.
- demontážna hlava s pneumatickým
  výsuvným palcom,
- ovládacia konzola - jednoduchá obsluha,
- integrovaný zdvihák na pneumatiky,
- teleskopické rameno pre rýchle
  umiestnenie hlavy k disku,
- dvojpolohový teleskopický odtlačovač
  bočnice pre odliepanie,
- pneumatický odklápací stĺp s pracovným
  ramenom a veľkou torznou tuhosťou - opcia.

Pneuservisná sada Corghi #7

+

Zariadenie na montáž 
ultranízko-profilových 
pneumatík a typu run-flat, 
bez fyzickej námahy
a bez rizika poškodenia 
ráfu a pneumatiky.

32”
Prezúvanie do

26”
Do

26”
Do



záručná lehota
doprava k zákazníkovi,
montáž,

2 roky
Zahrnuté v cene zariadení:

Zdviháky / dvojstĺpové / štvorstĺpové

SR 5.337 LW Sirio 
- elektro-mechanický zdvihák,
- 2-motorový, bezbarierový.  
- prejazdná šírka 2600 mm,
- výška zdvihu 2035 mm,
- dĺžka ramien: 460-880 mm
  / 930-1500 mm,

ERCO 3222N Corghi
- elektro-mechanický zdvihák,
- 2-motorový, bezbarierový,
- prejazdná šírka 2570 mm, 
- výška zdvihu 1915 mm, 
- dĺžka ramien: 600-940 mm 
/ 850-1250 mm.

Najpredávanejší 
model

SR 45 ELIK Sirio 
Rovnaké parametre zdvihákov:
- elektro-mechanický zdvihák, 
- 2-motorový, bezbarierový,

- prejazdná šírka 2650 mm,
- výška zdvihu 2045 mm,
- dĺžka ramien 700-1310 mm.

SR 49 ELIK Sirio 

3,7t 4,2t

SRH 370.32 Sirio 
- elektro-hydraulický zdvihák, 
- 1-motorový, bezbarierový,
- prejazdná šírka 2550 mm,
- výška zdvihu 2000 mm,
- dĺžka ramien 500-900 mm
  / 810-1200 mm.

uvedenie do prevádzky,
zaškolenie obsluhy,
elektrorevízie,
prehlásenia o zhode,
návod na obsluhu

ERCO 5004 CT LT
- elektro-hydraulický zdvihák, 
- dĺžka plošín 5200 mm,
- prejazdná šírka 2950 mm,
- vstavaný hydraulický zdvihák 3,5t.

ERCO 4004 W CT
- elektro-hydraulický zdvihák, 
- dĺžka plošín 5100 mm,
- prejazdná šírka 2950 mm.

4,0t 5,0t

SRQ 406 E Sirio 
- elektro-hydraulický zdvihák, 
- dĺžka plošín 5100 mm,
- prejazdná šírka 3000 mm.

4,0t

SRQ 406 E LT Sirio 

4,0t

- parametre ako 406 E Sirio,
+ vstavaný hydraulický
   zdvihák 3,5t.
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3,2t 3,2t

3,2t



Ideálne do 
pneuservisu

ERCO 500F Corghi
3,0t, zdvih 950 mm,

sklopné nájazdy.

ERCO 500 Corghi
3,0t, zdvih 950 mm,

výsuvná plošina.

ERCO 505F Corghi
3,5t, zdvih 850 mm,

sklopné nájazdy.

ERCO 505 Corghi
3,5t, zdvih 850 mm,

výsuvná plošina.

3,0t 3,5t

Zdviháky je možno umiestniť na podlahu alebo  
zapustiť do podlahy. Dodávajú sa buď so sklopnými 
nájazdami, alebo výsuvnou plošinou. ERCO 635F/FS Corghi

3,5t, zdvih 1900 mm,
sklopné nájazdy.

ERCO 635 S Corghi
3,5t, zdvih 1900 mm,

výsuvná plošina.

ERCO 630F /FS Corghi
3,0t, zdvih 1900 mm,

sklopné nájazdy.

ERCO 640 Corghi
4,0t, zdvih 1900 mm,

výsuvná plošina.

3,0t 3,5t 4,0t

ERCO X4300-X5000 Corghi / SRS 1402-1502 Sirio
Elektrohydraulické nožnicové zdviháky na nastavenie geometrie. Výrezy pre predné otočné
platne a posuvné zadné dosky. Zdviháky môžu byť ukotvené na podlahu alebo zapustené
do podlahy. Dĺžka plošín: 4600-5300-5500 mm. Zdviháky môžu mať vstavaný prízdvih celého
automobilu - nosnosť 3,5t.

Erco X4300 CT Corghi

Erco X5000 CT LT Corghi

SRS 1402 I Sirio SRS 1402 I LT Sirio SRS 1502 I Sirio

4,0t

5,0t
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Vhodné na 
príjem vozidiel

Zdviháky / nožnicové

Hydraulický okruh: master/slave
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Prezúvačky / nákladné

HD700 Corghi
Demontážny stroj pre priemyselné vozidlá, kamióny a autobusy s rozmermi 
kolies od 14” do 26”. Ideálny pre profesionálov, ktorí potrebujú cenovo 
dostupné riešenie bez obetovania kvality.

poloautomatické zariadenie pre 

montáž nákladných pneumatík,

elektrohydraulický pohon, upnutie 

kolesa hydraulickými čeľusťami,

Upínacia hlava so 
svorkami od 14” do 26” 

Prezúvanie pneumatík 
až do hmotnosti 700 Kg

Kontrolný modul
s ergonomickým 
ovládaním.

Nastaviteľná hlava s 
posuvom a zaisťovacím 
systémom.

HD900 Corghi
Demontážny stroj pre priemyselné, 
nákladné vozidlá a autobusy s rozmer-
mi kolies od 14” do 56”. Výkonný a 
kompaktný.

Upínacia hlava so 
svorkami od 14” do 56” 

Nastaviteľná hlava
s posuvom a zaisťovacím 
systémom.

HD1000 Corghi
Demontážny stroj pre nákladné a poľnohospodár-
ske automobily a priemyselné stroje.

poloautomatické zar. pre montáž

a demontáž všetkých typov kolies,

samostatný pohyb ramena a upínacích 

čeľustí,

Demontážny palec Špeciálna otočná hlava na urýchlenie 
prezúvania

HD1400E Corghi
Demontážny stroj pre montáž a demontáž všetkých typov kolies
pre nákladné automobily, cestné, lesné a poľnohospodárske stroje
s rozmermi kolies od 11“ do 56“.

Špeciálna otočná hlava na urýchlenie 
prezúvania

Nový dizajn svoriek pre lepšie 
uchytenie

Žiadne koleso nebude 
problém

Najpredávanejší model

extrémne krútiace momenty pre 

demontáž pneumatík pracovných 

strojov,

elektrohydraulický pohon, manome-

ter pre monitorovanie hydraulického 

tlaku,

ovládacie prvky centrálne 

umestnené na riadiacej konzole,

funkcia „stand by“ pre zníženie 

spotreby elektrickej energie.

upínanie kolies špeciálnou čeľusťou 

s hydraulickým ovládaním.

ovládací panel na diaľkovom 

ovládaní, pre pohodlné ovládanie 

zariadenia.

elektrohydraulický pohon, 

dve rýchlosti otáčania,

ovládacie prvky centrálne umies-

tnené na riadiacej konzole,

upínanie kolies špeciálnou 

čeľusťou s hydraulickým ovládaním,

manometer pre monitorovanie 

hydraulického tlaku.
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Nákladná vyvažovačka, mobilné zdviháky

vyvažovacie zariadenie pre nákladné 

automobily, autobusy a dodávky,

nízka vyvažovacia rýchlosť znižuje 

dobu vyvažovania, riziko odlietavania 

cudzích predmetov a šetrí energiu,

hodnoty zobrazenia v gramoch alebo 

unciach, zaokrúhľovanie nameraných 

ET66 Corghi - ručná/motorová verzia
Kompaktné a pritom mimoriadne presné vyvažovacie zariadenie pre nák-
ladné kolesá s duálnym digitálnym displejom a kontrolným panelom.

Displej a ovládací panel
zariadenia

Integrovaný pneumatic-
ký zdvihák

Kolieska pre jednoduchú 
manipuláciu

Uťahovačka matíc Airtec 320
271-1627 Nm / 1900 Nm krútiaci moment, 
štvorhran 3/4″, pravý a ľavý chod, 6.000 ot/min, 
kompaktné rozmery, hmotnosť 3,3 kg

Inflabox Corghi

Hustiaca klietka pre nákladné kolesá, 
rozmery: 840x2485x1410mm

YAK 132 Cattini
Nosnosť: 2t
Výška zdvihu: 
326mm

Uťahovačka matíc
Airtec AT81DL
Uťahovací moment až 3100 Nm,
dlhý 8" hriadeľ pre zdvojené pneumatiky

pneumatický zdvihák pre ľahšiu 

manipuláciu s kolesami,

rôzne vyvažovacie programy,

priehradky na závažia a príslušenstvo.

Mobilné zdviháky pre osobné a nákladné automobily

CA 440 Corghi
Nosnosť: 40t
Výška zdvihu: 370mm

CA 240 Corghi
Nosnosť: 28t
Výška zdvihu: 313mm

Y411350 Winntec ALU
Nosnosť: 1,35t
Výška zdvihu: 375mm

Y420220 Winntec
Nosnosť: 2t
Výška zdvihu: 
450mm

Y420330 Winntec
Nosnosť: 3t
Výška zdvihu: 
450mm

Y432032 Winntec
Nosnosť: 32t/16t
Výška zdvihu: 
150mm
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Testovacia linka, regloskop

Valcový tester bŕzd BT 90 PRO Corghi
okamžitá možnosť zobrazenia grafov brzdných síl na monitore 

riadiacej jednotky,

rýchla reakcia na zmeny brzdných síl (tenzometrické snímače),

zobrazenie číselnej hodnoty nesúmernosti brzdných síl v priebehu 

testu, farebná indikácia pri prekročení nastavenej limitnej hodnoty,

zobrazenie hodnoty preklzu kolies v priebehu testu s farebnou 

indikáciou

Tester tlmičov ST 200E NX Corghi
automaticky riadená pozícia kolies na plošinách,

zobrazenie kvality tlmičov pre každé koleso s farebnou indikáciou,

zobrazenie rozdielov kvality tlmičov s farebnou indikáciou,

zobrazenie celkovej hmotnosti a hmotnosti jednotlivých kolies.

Technické parametre: 2x 3kW, valce pokryté epoxidovou silikou, 

max. záťaž 3000 kg, 5 km/hod., 0-6 kN.

Technické parametre: 2x 3kW, max. záťaž 3000 kg, 0-25 Hz.

Tester zbiehavosti SS 300 Corghi
kontrola zbiehavosti na prejazdovej plošine

Zostava obsahuje: riadiaca jednotka s 27” LCD monitor, PC, 

farebná tlačiareň, klávesnica, myš, stojan.

Doplnky za príplatok: súprava IČ diaľkového ovládania, 

snímač ovládacej sily na pedál, 

prejazdné kryty valcov.         

Regloskop Tecnolux pre LED-kové, 
xenónové a halogénové reflektory
- kompletná kontrola a diagnostika svetiel vozidla,
- 5,7″ farebný dotykový interaktívny LCD displej,
- na presné meranie sa v tubuse využíva kamerová technika
  na elektronickej doske CTF6,
- laserový hľadáčik v tubuse na presné vycentrovanie voči
  reflektoru,
- optické zariadenie – tubus so šošovkou s priemerom 230 mm
  (čisté sklo/s kontrolou odchýlky 1cm/10 metrov, presnosť 0,5mm,
- porty na zariadení: RS232 a USB, tlačiareň v cene zariadenia,
- horný zrkadlový panel na vycentrovanie
  zariadenia voči vozidlu,
- pevný vertikálny hliníkový rám s uľahčeným
  polohovaním tubusu pomocou protizávažia,
- základňa s nastaviteľnými kolieskami.
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Diagnostické zariadenia

Zariadenie na údržbu klimatizácie 
Country Clima SPIN 

Plnoautomatizované zariadenie na odsávanie, 

recykláciu a plnenie chladiaceho média do systému 

klimatizácie motorových vozidiel. 

Databanka vozidiel s predvolenými parametrami 

náplní, sekundárna databanka. 

Preplachovacia a samočistiaca procedúra. 

Kapacita odsávania 300 g/min., 

10 kg nádoba s ohrevom,

Menu v českom jazyku,

Tlačiareň v cene stroja.

Verzia pre plyn 1234yfVerzia pre plyn 134a

Príslušenstvo pre plyn 1234yf - za príplatok:          

Detektor úniku plynu 1234F 01.000.205

1.100,00 Eur / na báze N2-H2, 300 bar

Detektor úniku plynu 1234F 01.000.198

150,00 Eur / UV lampa, detekčná látka

Detektor úniku plynu 1234F 01.000.203

450,00 Eur  / elektronický tester

Esterový olej PAG 100 / 1 liter

29,90 Eur 

Detekčná látka / 250ml

34,90 Eur

Príslušenstvo pre plyn 134a - za príplatok:

Detektor úniku - sada B

150,00 Eur / UV lampa, detekčná látka

Detektor úniku plynu 134a 01.000.100

150,00 Eur / elektronický tester

Esterový olej RL 100 / 1 liter

24,90 Eur

Detekčná látka / 350ml

29,90 Eur

Sada O-krúžkov / 01.000.15

58,00 Eur

Zariadenie na údržbu klimatizácie 
Breeze Touch Dual/Bigas SPIN 

Plnoautomatické zariadenie na údržbu klimatizácie pre osobné, 

ľahké úžitkové vozidlá a minibusy.

Grafický 7“ dotykový displej s prehľadným menu, zobrazenie 

tlaku (LP, HP). 

Databanka vozidiel s predvolenými parametrami náplní, 

sekundárna databanka. 

Kapacita odsávania 2x 400 g/min., obsah nádob 2x 12,5 kg, 

nádoby s nahrievaním. 

Menu v českom jazyku. Tlačiareň zahrnutá v cene stroja.

Zdarma tlačiareň v cene

Integrovaný diagnostický prístroj – tablet – 
kompak tný a rých ly . Zabezpeču je 
komunikáciu s riadiacimi jednotkami 
osobných a nákladných automobilov, 
autobusov, ako aj motocyklov. Umožňuje 
čítať, resp. mazať chybové hlásenia, 
nastavovať servisné intervaly, uskutoč-
ňovať testy akčných členov, zobrazovať 
namerané hodnoty aj formou protokolov.

Diagnostika vozidla
SOCIO 600 Tecnomotor

- Funkcie EasyFix, EasyDiag a EasyScope.
- Simultánna funkcia osciloskopu a sériovej diagnostiky 
- 4-kanálový osciloskop, 16 bit multimeter s napätím
  a meraním odporu.
- Automatické hľadanie ovládacích jednotiek, 
- Hľadanie ovládacej jednotky podľa kódu motora.
- Endoskop s osvetlením pre kontrolné účely.
- Pokayoke funkcie pre správu elektroniky vozidla.
- Softvér pre prepojenie s PC, tlač a uloženie práce.
- Cestný test, dvojsmerná kontrola. 
- Horizontálna a vertikálna vizualizácia softvéru podľa
  potreby.
- 12 mesačná licencia na aktualizácie dát,
  pravidelná mesačná aktualizácia.

by CORGHI





výplň zásuviek z peny,

uzamykací systém,

úplne vysunuteľné zásuvky,

zabránenie proti otvoreniu

viacerých zásuviek,

držiaky na náradie, papier a iné,

pogumované kolieska

s aretáciou.

Sonic S8
720606
206 ks náradia

Sonic S9
716931
169 ks náradia

Sonic S10
726215
262 ks náradia

Sonic Jumbo 
728907

290 ks náradia

Profesinálne 
ručné náradie

Nosnosť
400 Kg
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Ručné náradie / vozíky s náradím



Made in Italy

Zosnímajte QR kód s Vaším 
smartfónom s aplikáciou na 
QR kódy a prezrite si video
ako funguje zariadenie.

kontrola senzorov tlaku 
funkčnosť / poškodenie senzorov,
stav batérie senzora, teplota,
čítanie a mazanie chybových hlásení,
programovanie senzorov,
čítanie a mazanie chybových hlásení,
aktivácia, resp. deaktivácia systémov,

Kontrola senzorov tlaku kolies
Diagnostika TPMS - TPM-02

načítanie hodnôt tlaku a teploty, 
stavu batérie,
EASY senzor/ ECU testovanie 
a párovanie,
podpora univerzálnych senzorov:
Sens.it, EZ-Sensor, Redi Sensor, 
Intellisens, T-Pro.

-
-
-
-
-
-
-

Kontrola funkčnosti a parametrov 
senzorov tlaku kolies na vozidle:

Podporované funkcie OBD sady
pre TPM-02:

-

-

-

Celosvetová databanka 
vozidiel

Európska, americká, ázijska

X

Podporované multiznačkové 
senzory pre TPM-02:

OBD kábel:
Nevyhnutná pomôcka pre 

kódovanie vozidiel Kia, Hyundai, 

Mazda, Toyota a iných.

EZ Sensor 2.0 Alligator Sens.it
Variabilný sklon
snímača

Ventil Sens.it
Variabilný sklon
snímača

Hliníkový - strieborný



Uťahovačka matíc
Airtec 456/K kufrík
Uťahovačka matíc Airtec v kufríku s vybavením. 
Na mechanické práce na podvozku automobilu
ale aj do pneuservisu.

- ergonomická a kompaktná (len 99 mm),
- veľmi ľahká,
- 610 Nm povoľovací moment,
- trojstupňový regulátor výkonu,
- pravý a ľavý chod, štvorhran 1/2″,
- na použitie v autoservise a pneuservise.

Obsah súpravy:
1 ks uťahovačka, 
1 ks nadstavec, 
1 ks kufrík
8 ks orechy (14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm)

Uťahovačka matíc
Airtec 312

Uťahovačka matíc
Airtec 315
814 Nm povoľovací moment. Pravý a ľavý chod. 
Štvorhran 1/2″. Trojstupňový regulátor výkonu.

Brúska Airtec 250
Upínacia veľkosť 3-6 mm,
výkon 0,22 kW, otáčky 25.000 ot/min. 
pracovný tlak 6,2 bar.

1/2″ račna Airtec 482
Max.uťahovací moment 170 Nm,
otáčky/min 170 ot/min, pracovný tlak 6,2 
bar, spotreba vzduchu 480 lt/min.

Vŕtačka Airtec 478
Priemer vrtáku 10 mm, 2.500 ot/min, 
pracovný tlak 6,2 bar, spotreba 
vzduchu 480 l/min, výkon 0,35 kW.

Zariadenie na umývanie kolies WED 850 Corghi

- 6 rôznych cyklov oplachovania pre rôzne typy
  diskov a mieru znečistenia pre max. údržbu,
- systém na ohrev vody,
- priemer kolesa 540 – 850 mm (21″-33″),
- šírka kolesa 140 – 360 mm (6″-14″),
- max. hmotnosť kolesa 65 kg, 
- objem vodnej nádrže 290 l, 
- čas oplachovania 10-30-60-90-120-600 sek,
- sušenie 20 sek,
- nerezové vyhotovenie.

Štandardné príslušenstvo: 
23 kg granulátu, zberný kôš na granule, 
výfuková hadica a pištoľ na ofuk.

Umývačka kolies s čistiacim systémom s nízkym tlakom vody a granulami, navrhnutá aj pre 
rozmerné, SUV a dodávkové kolesá, čistí od špiny, mazu, brzdového obloženia a iných 
nečistôt, uzavretý okruh vody šetrí vodu a umožňuje jednoduchú manipuláciu s odpadom.

Airtec AC12
Olej do pneumatického
náradia, objem 1 liter.

Manometer Michelin
Ciachovaný manometer
s overením. Stupnica 0-10 bar.

Povoľovací
moment 407 Nm
Pravý a ľavý chod
Štvorhran 1/2″
Trojstupňový 
regulátor výkonu.

Objednávajte aj cez

eshop www.bauex.sk

Obľúbené
modely

Služba pre
Vašich zákazníkov
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Doplnky a príslušenstvá



Vhodné pre použitie v zle prístupných 
miestach karosérie. Rameno je vyrobe-né z 
kovanej karbónovej ocele za účelom 
zvýšenia bezpečnosti a zníženia rizika 
prasknutia pri preťažení. Ťah 8 ton, hmotnosť 
12 kg, materiál kovaná oceľ C40.

Ťažné rameno Boomerang #138

Nevyhnutná svorka pre všetky horizontálne 
ťahy. Je vybavená 2 čeľusťami, spojenými 
klinom, ktorý ich automaticky uzatvára počas 
ťahu. Svorka sa ľahko a jednoducho montuje 
jedným úderom kladiva, podobne sa aj 
demontuje.Ťah 8t, hmotnosť 2,7 kg, materiál 
svorky: odliatok, čeľuste: oceľ38NcD4.

Horizontálna svorka #147

Rovnanie v ťažko prístupných miestach, 
napr. pri bočných pozdĺžnych nosníkoch. 
Špeciálna legovaná oceľ a robustný design 
umožňujú vyvinúť maximálnu ťažnú silu 10 
ton bez toho, aby došlo k prasknutiu alebo 
ohnutiu. Ťah 10 ton, hmotnosť 4 kg.

Nožnicová svorka #144/1 – 110 mm

Univerzálna ťažná
svorka #131

– 100 mm

Ťažná svorka #133

Vákuovacie vzduchové
kladivo #199

– ťah 6 ton

Sklopná svorka #135

Ceny sú uvedené bez DPH 20 %Klampiarske náradie
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Nabíjacie závažia 
oceľové pre  ALU 

disky

Balenie Kód Cena 
bez DPH

5 gram /
100 ks 3095401F 3,9 €

Nabíjacie závažia 
oceľové pre oceľové 

disky

Kód

3095201F

Cena 
bez DPH

3,9 €

Nabíjacie závažie 
zinok pre ALU disky

Kód

3090751

Cena 
bez DPH

6,5 €

Nabíjacie závažie 
zinok pre oceľové 

disky

Kód

3090701

Cena 
bez DPH

5,9 €

Nabíjacie závažia 
zinok - oplastované 

pre ALU disky

Kód

3090401P

Cena 
bez DPH

7,5 €

Nabíjacie závažia 
zinok - oplastované 
pre oceľové disky

Kód

3090201P

Cena 
bez DPH

6,9 €

10 gram / 
100 ks 3095402F 5,5 € 3095202F 5,5 € 3090752 8,5 € 3090702 7,9 € 3090402P 10,5 € 3090202P 8,9 €

15 gram / 
100 ks 3095403F 7,2 € 3095203F 7,2 € 3090753 10,5 € 3090703 9,9 € 3090403P 12,5 € 3090203P 11,9 €

20 gram /
100 ks 3095404F 8,3 € 3095204F 8,3 € 3090754 12,9 € 3090704 11,6 € 3090404P 15,7 € 3090204P 14,3 €

25 gram / 
100 ks 3095405F 9,5 € 3095205F 9,5 € 3090755 14,6 € 3090705 13,6 € 3090405P 17,6 € 3090205P 16,5 €

30 gram / 
100 ks 3095406F 10,9 € 3095206F 10,9 € 3090756 16,2 € 3090706 15,6 € 3090406P 19,9 € 3090206P 19 €

35 gram / 
50 ks 3095407F 7,2 € 3095207F 7,2 € 3090757 11 € 3090707 10,2 € 3090407P 12,4 € 3090207P 11,5 €

40 gram /
50 ks 3095408F 7,9 € 3095208F 7,9 € 3090758 11,8 € 3090708 11,3 € 3090408P 13,4 € 3090208P 13 €

45 gram /
50 ks 3095409F 8,6 € 3095209F 8,6 € 3090759 12,8 € 3090709 12,3 € 3090409P 14,8 € 3090209P 14,3 €

50 gram /
50 ks 3095410F 9,3 € 3095210F 9,3 € 3090760 13,8 € 3090710 13,3 € 3090410P 16,35 

€
3090210P 15,8 €

55 gram /
50 ks 3090761 14,9 € 3090711 14,3 € 3090411P 17,7 € 3090211P 17 €

60 gram /
50 ks 3090762 16,9 € 3090712 15,3 € 3090412P 19,8 € 3090212P 18 €

Závažia Italmatic
Výrobca závažia ITALMATIC je taktiež zmluvným partnerom pre koncern FIAT – závažia dodáva do prvovýroby pre automobilky 
FERRARI, LANCIA, FIAT, MASERATI, ALFA ROMEO, ABARTH. Zmluvným dodáveteľom pre výrobcu senzorov tlaku TPMS Schrader.

Kód Popis Cena bez DPH

3090882N 

3090882N 

Nalepovacie závažie 5g x 12 ks, páska, balenie: 60g x 100 ks, nízke pozinkované 13,9 €

3090883N Nalepovacie závažie 5g + 10g x 4 ks, páska, balenie: 60g x 100 ks, nízke pozinkované 15,7 €

3090882RN Nalepovacie závažie, rolka závažia 6kg, segmenty: 5g, nízke pozinkované 17,5 €

Objednávajte aj cez

eshop www.bauex.sk



Minibench Spanesi

Multibench Spanesi

Hybridná rovnacia stolica Minibench 
Zdvihák s kapacitou 2 tony.

Hybridná rovnacia stolica Multibench 
Zdvihák s kapacitou 3 tony.

Automobil sa dvíha s kolesami umiestnenými na 
bočných nastaviteľných plošinách. Ako zdvihák sa 
používa na odstrojovanie karosérie, klampiarske 
a lakovnícke práce. Mobilný dozér sa upína vpredu 
alebo vzadu podľa potreby a umožňuje priamy ťah 
v rozsahu 360°.

Upínacie svorky sa osádzajú do podvozku bez 
potreby nadvihnutia automobilu. Rozmery stolice 
umožňujú práce na osobných, terénnych 
a dodávkových automobiloch.

Na opravu karosérií osobných automobilov. 
Kompaktné rozmery stolice 1900x740/1810x100 mm 
a výška zdvihu 1350 mm. Automobil sa umiestňuje 
na nastaviteľné svorky (stolica) alebo na gumenné 
podložky (zdvihák).

Verzia s dózeromVerzia bez dózeru

Verzia bez dózeru Verzia s dózerom
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Rovnacie stolice



Odsávacie zariadenie
ASPIRCAR 550
Technické parametre – el. napájanie 4,0 kW, 400V, 50 Hz, 
10,1A, kapacita odsávania 520 m3/hod., tlak 275 mBar, 
plocha odsávania 8 m2, zásobník odpadu 50 litrov, 
percento filtrácie 99%, hmotnosť zariadenia 210 kg, 
hlučnosť 73 dB, rozmery 1500 x 1250 x 700 mm /v x d x š/.

Odsávacie zariadenie
ASPIRCAR 400
Technické parametre – el. napájanie 3,0 kW, 400V, 50 Hz, 
7,4A, kapacita odsávania 300 m3/hod., tlak 225 mBar, 
plocha odsávania 3,5 m2, zásobník odpadu 30 litrov, 
percento filtrácie 99%, hmotnosť zariadenia 125 kg, 
hlučnosť 72 dB, rozmery 1100 x 1105 x 575 mm /v x d x š/.

Odsávacie systémy Filcar
pre autoklampiarske dielne

Odsávacie zariadenia vybavené vysoko efektívnym 
antistatickým polyesterovým filtrom a automatickým 
systémom jeho čistenia tlakovým vzduchom. 
Sú konštruované pre účely odsávania a filtrácie 
suchého prachu, ktorý vzniká pri opravách karosérií. 
Kontrolný panel umožňuje kontrolu zariadenia 
a reguláciu intervalov čistenia. 

Zariadenie je optimálne pre 
zapojenie viacerých energetických 
ramien do centrálnych odsávacích 
systémov. 

Ceny na vyžiadanie

Regálový systém Tecnolux na pneumatiky

Skladovacie systémy na pneumatiky umožňujú efektívne 
a bezpečne skladovať veľké množstvo pneumatík tak, aby 
sa zároveň zachovala prehľadnosť a čistota v skladovacích 
priestorch a okamžitá dostupnosť potrebných pneumatík. 

Skladovací systém je vyrobený z galvanizovaných 
oceľových profilov a umožňuje skladovať pneumatiky 
rôznych veľkostí, prípadne prehľadne umiestniť iný tovar.

Jednotlivé regály môžu voľne nadväzovať na seba. 
Nosníky sú výškovo nastaviteľné každých 50 mm 
a zaistené bezpečnostným čapom. Skladovací systém 
je vyrobený z konštrukčnej ocele a spĺňa tak európsky 
štandard 10025 s certifikátom výrobcu.

Vyžiadajte si cenovú ponuku prispôsobenú 
pre Vaše priestorové podmienky.
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Odsávacie systémy, regálový systém
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Olejové hospodárstvo

Kombinovaná zberná 
a odsávacia nádoba na 
starý olej MECLUBE 1430
- nádoba 65 l,
- výškovo nastaviteľný zberný lievik,
- pneumatické vyprázdňovanie nádoby,
- s podtlakovým odsávaním.

Prenosné hustenie 
MECLUBE 1582
- nádoba 12 l,
- automatické hustenie,
- hadica Ø 80,
- 1,2 m hadica

Zberná nádoba na starý 
olej MECLUBE 1460
- nádoba 90 l,
- výškovo nastaviteľný zberný lievik,
- pneumatické vyprázdňovanie nádoby,
- s podtlakovým odsávaním.

Umývací stôl
MECLUBE 1560
- tlaková nádoba 65 l,
- umývacia nádoba 50 l, 
  odstrániteľný kryt,
- s filtrom a mriežkou,
- ofukovacia tryska a špirálová
  hadica,
- kefa s nylonovými štetinami
  a 1,5 m hadicou.

Zariadenie na výmenu 
brzdovej kvapaliny 
- pneumatický trojkomorový
  odvzdušňovač brźd,
- nádrž 6 litrov,
- rôzne adaptéry,
- 4 m hadica

Prezúvačka Bright Jaguar
- automatická prezúvačka s pneumaticky odklápacím ramenom,
- spolu s externý ramenom na nízkoprofilové pneumatiky,
- dvojrýchlostné otáčky (7-14 ot./min),
- upínanie: zvnútra 13”-26”, zvonku 11”-24”,
- max. šírka disku: 3”-14”,
- prevádzkový tlak 10 bar.

Externé rameno

v cene zariadenia



Staráme sa

Autorizovaný importér, predaj a servis CORGHI pre Slovensko

Náhradné diely
máme skladom 

k okamžitému odberu

Showroom s vystavenými 
zariadeniami na ploche 

vyše 300 m²

25 ročné skúsenosti 
v oblasti 

autoservisnej techniky

Vieme čo predávame
a sme pripravení 

Vám pomôcť

E-shop pre rýchle 
objednanie závaží

a príslušenstva

PhDr. Ľubica Belanská
BAUEX
Linzbothova 17,
821 06 Bratislava

Telefón
Tel:
Fax:
Mobil:

02/ 43 41 48 04,
02/ 43 41 48 05,
0903 718 758,
0905 335 611

Email a Internet
Email:
Internet:
Eshop:

bauex@bauex.sk,
www.bauex.sk,
www.bauex.sk

Pracovná doba
Pondelok - Piatok
8:00 - 17:00

už 25 rokov
o Vaše servisné vybavenie


