
A2030

 Automatyczna montażownica z pneumatycznie odchylaną kolumną montażową 
oraz stołem montażowym o zakresie do 26"



A2030

  

Zaprojektowana do pracy z dużymi felgami aluminiowymi oraz oponami niskoprofilowymi. 
Kluczowymi właściwościami urządzenia są funkcjonalność, przyjazna dla użytkownika, precyzja 
oraz wszechstronność.
Wielki sukces w dziedzinie automatycznych montażownic, przeznaczonych do kół samochodów 
osobowych oraz lekkich dostawczych (busy, vany). Doceniona niezawodność oraz niesamowita 
wydajność, dodatkowo potrzeba niektórych rynków do możliwości pracy z większymi rozmiarami kół, 
przyłożyły się do rozpowszechnienia tego modelu montażownicy.
A 2030 jest w pełni automatyczną montażownicą z pneumatycznie odchylaną kolumną montażową 
oraz stołem o zakresie do 26", idealna do montażu  i demontażu kół samochodów osobowych, 
małych dostawczych (busy, vany) oraz przy zastosowaniu odpowiednich nakładek na 
szczęki - kół motocyklowych, quadów oraz skuterów. 

Dostępne wersje: 2V - płynna, dwubiegowa regulacja obrotów stołu oraz wersja z inflatorem w szczękach T.I.
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Stół montażowy wykorzystuje opatentowany system, pozwalający na pracę z wszystkimi 
typami obręczy w zakresie od 10" do 26" oraz pozwala na zmianę zakresów z 10" do 22" 
na zakres od 14" do 26", za pomocą dźwigni, praktycznie dwa stoły w jednym.
Stół montażowy znajduje się na wysokości 675mm od podłoża. 

Zbijak zamontowany w 
urządzeniu zawiera nowy 
komponent pozwalający 
zmienić długość jego 
ramienia. Ta właściwość 
jest niezmiernie użyteczna i 
daje optymalne rezultaty 
podczas pracy z dużymi 
kołami samochodów 
dostawczych (BUS) oraz SUV. 
Drugą zaletą jest ustawienie
ramienia pod kątem, co 
zapewnia dokładną pozycję 
"płetwy" zbijaka względem
koła, podwyższając 
jednocześnie bezpieczeństwo 
pracy, praktycznie eliminując 
ryzyko uszkodzenia koła.
Dodatkowo zbijak posiada  
dwustopniową regulację klocka zbijaka (patent Corghi), tak by móc zbijać szerokie opony kół 
o maksymalnej szerokości do 14".

Głowica montażowa jest tak zaprojektowana, aby chronić nawet 
najbardziej delikatne obręczy, poprzez użycie wymiennych wkładek 
poliamidowych, które chronią górną i boczną krawędź felgi podczas 
operacji montażu i demontażu. Co więcej z urządzeniem
w standardzie, dla zapewnienia jeszcze większej ochrony felgi 
dostarczane są poliamidowe osłony na szczęki, chroniące felgę 
w miejscach zamocowania na stole montażowym.

Jednoczesna blokada pozycji poziomej i pionowej głowicy monterskiej w idealnej pozycji 
monterskiej (około 2mm od krawędzi felgi)



 Dane techniczne
StÓŁ MONTAŻOWY

zakres montażowy (od wewnątrz) 13” ÷ 26”

zakres montażowy (od zewnątrz) 10” ÷ 26”

maksymalna średnica koła wraz z oponą 1100 mm / 43”

maksymalna szerokość koła 360 mm / 14”

moment obrotowy (wersja dv) 1300 nm

prędkość obrotowa (wersja dv) 6 ÷ 15 rpm

wysokość na podłożem 675 mm

ZBIJAK

typ
sztywnie zamontowane,   

przedłużane ramię

maksymalne rozwarcie 380 mm

siła zbijaka 15500 n

mocowanie teleskopowe 

GŁOWICA MONTERSKA

zakres 8” ÷ 26”

kolumna odchylana pneumatycznie

blokowanie głowicy pneumatyczne 

ZASILANIE

jednofazowe - wersja dv 230 V - 0,75 kW

ciśnienie robocze 10 bar

waga 259 kg
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poliamidowe wkładki w 
głowicy zapewniające 
ochronę delikatnych felg

nakładki poliamidowe na 
szczęki, wewnętrzne i 
zewnętrzne,
chroniące delikatne felgi

Produkt ten został zatwierdzony przez:

https://twitter.com/corghispa http://www.youtube.com/CORGHIspahttp://www.facebook.com/CORGHIspahttp://www.facebook.com/CorghiPolska
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