
 Redukuje wibracje 
 Obniża zużycie paliwa
 Zwiększa żywotność opon
 Zniejsza zużycie eksploatacyjne pojazdu

Wibracje generowane przez niewyważone koła dają podobny efekt, jak wpadanie koła w dziurę 
w jezdni 550 razy na minutę lub jak lekkie naciskanie hamulca. Chodzi nie tylko o tak oczywiste 
sprawy jak zużywanie się ogumienia, elementów zawieszenia i układu kierowniczego czy 
luzowanie się wszelkich połączeń śrubowych, bolców, zacisków, obejm i klem, uszkodzenia 
reflektorów, zawiasów od drzwi, a nawet zmęczenie materiału prowadzące do pękania ram 
pojazdów. Wibracje to również podwyższone opory toczenia, zwielokrotnione przez liczbę 
niewyważonych kół w pojeździe, ponieważ koła są jedynym elementem łączącym go z jezdnią. 
Dlatego tak istotne jest wyważenie wszystkich kół.

JAK TO DZIAŁA?
Technologia COUNTERACT wykorzystuje efekt działania siły odśrodkowej oraz siły przyciągania 
elektrostatycznego na mikrosfery (kuleczki) umieszczone wewnątrz opony.
Kuleczki COUNTERACT stopniowo przemieszczają się w oponie (dzięki bezwładności)                    
w kierunku przeciwnym do ruchu koła góra- dół i automatycznie przeciwdziałają niewyważeniu.  

1.Kiedy koło zaczyna się obracać, kuleczki rozkładają się równomiernie we wnętrzu opony 
dzięki sile odśrodkowej.

2.Kiedy prędkość, a wraz z nią siła odśrodkowa niewyważenia zwiększa się i „ciężki punkt” 
szarpie zawieszeniem koła w górę i w dół, kuleczki dzięki bezwładności zaczynają 
przesuwać się w kierunku przeciwnym.  

3.Kuleczki kontynuują swój ruch do momentu, kiedy koło jest wyważone.
4.Dzięki siłom przyciągania elektrostatycznego, po zatrzymaniu pojazdu kuleczki nie 

opadają, lecz utrzymują się na oponie w pozycji wyważenia. Jeżeli po dłuższym postoju lub 
powolnej jeździe po wybojach opadną na dno opony, wystarczy krótki odcinek jazdy         
z normalną prędkością, aby koło ponownie się wyważyło.

Kuleczki COUNTERACT to produkt nieszkodliwy dla środowiska. Nie reaguje z żadnymi znanymi 
substancjami chemicznymi. Dzięki swym unikalnym właściwościom łączy w sobie zalety 
tradycyjnego wyważania ciężarkami z automatyczną samoregulacją, cechującą 
preparaty stosowane wewnątrz opon, a przy tym pozbawiony jest ich wad.

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA 
DYNAMICZEGO WYWAŻANIA KÓŁ 

Balancing the wheels of transportation

Counteract



Zalety stosowania technologii COUNTERACT:

1.Sprawia, że zużycie bieżnika jest wolniejsze i bardziej równomierne, co wydłuża życie 
opon nawet o jedną trzecią.

2.Redukuje opory toczenia, co skutkuje obniżeniem zużycia paliwa rzędu kilku 
procent, (przy zastosowaniu we wszystkich kołach ciągnika i naczepy).

3.Jednokrotne użycie zapewnia wyważenie kompletnego zespołu jezdnego przez cały 
okres eksploatacji opony.

4.Eliminując wibracje, zapewnia kierowcom, pasażerom i ładunkowi niezrównany 
komfort jazdy i zmniejsza zużycie mechaniczne pojazdu.

5.Dzięki mniejszym oporom toczenia obniża hałas od opon.
6.Jest ekonomiczna w stosowaniu. Koszt wyważenia wszystkich kół pojazdu przy pomocy 

kuleczek COUNTERACT jest drobnym ułamkiem oszczędności, jakie przynosi. Wyważenie 
jednego koła to koszt już od 18 złotych.

7.Są przyjazne dla środowiska naturalnego, w odróżnieniu od tradycyjnych ciężarków 
ołowianych.

Po prostu wrzuć!

Zastosowanie kuleczek do wyważania kół COUNTERACT jest bajecznie proste. Wystarczy 
wrzucić torebkę z fabrycznie odmierzoną porcją kuleczek do wnętrza montowanej opony przed 
napompowaniem koła. Torebki dobieramy do rozmiaru koła według tabeli zastosowań. Każda 
rubryka tabeli ma kolor odpowiadający kolorowi torebki, której należy użyć.  Bardzo delikatna 
torebka wewnętrzna pęka po napompowaniu koła i uwalnia kuleczki po ruszeniu autem z 
miejsca.

 Bezpośrednim importerem i autoryzowanym dystrybutorem 
COUNTERACT w Polsce jest firma Artus sp.z o.o. sp.k. 
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