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Vyvažovací granulát QUICK BALANCE 8000 

(určeno pro LKW) 

Quick Balance je vyvažovací prášek obsahující mikro kuličky pro 

rychlé, snadné a účinné vyvážení pneumatik nákladních 

automobilů a autobusů. 

Kromě skvělých vyvažovacích vlastností je prášek šetrný 

k životnímu prostředí, nezpůsobuje poškození nebo opotřebení 

pneumatik a ráfků. Pro vyvažování pomocí prášku nepotřebujete 

žádné nákladné zařízení pro vyvažování. 

Vyvažovací prášek pracuje na principu akce a reakce. V průběhu 

jízdy působí odstředivou silou uvnitř pneumatik, neustále se 

přesouvá a vyrovnává nerovnoměrně působící radiální tlaky tím, že se přesouvá na místa, kde jsou tlaky 

nejmenší. Vytváří tak rovnováhu s místy, kde jsou nerovnoměrně působící radiální tlaky největší. 

Proč vyvažovací granulát QUICK BALANCE? 

� Šetrný k životnímu prostředí 

� Nezpůsobuje poškození nebo opotřebení pneumatik a ráfků 

� Prodlužuje životnost pneumatiky, chrání odpružení a podvozek 

� Zaveden přímo do pneumatiky – rychlé a snadné vyvažování, nejsou zapotřebí investice do 

vyvažovacích strojů 

� Větší přesnost než při vyvažování závažíčky – pneumatika se při každém rozjezdu nově vyvažuje 

� Jedno vyvážení po celou dobu životnosti pneumatiky – neustále se přizpůsobuje opotřebení 

pneumatiky 

� Pneumatiky je možné opravovat a protektorovat 

� Odolný vůči působení vlhkosti 

Jak QUICK BALANCE aplikovat? 

Jednoduše nasypte prášek dovnitř pneumatiky. Pro správné určení množství prášku použijte aplikační 

tabulku níže - na straně 2 (zde je uveden počet odměrných nádob na rozměr pneu). 

Objednací číslo 039002 obsahuje: 8 kg vyvažovacího prášku, odměrnou nádobku, 40 x čepičky ventilu 

POZOR na některé levné varianty vyvažovacích prášků. Některé hrubozrnné prášky mohou poškodit 

vnitřní pryž pneumatiky natolik, že hustící vzduch může proniknout do struktury pneumatiky a tím 

znehodnotit kostru pro další využití, např. protektorování. Také pokud se do pneumatiky dostane i malé 

množství vody či oleje (z kompresoru), prášek začne hrudkovatět a vyvažovací efekt je pryč.           

Prášek QUICK BALANCE je vůči těmto vlivům díky své struktuře rezistentní. 
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