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PRZEŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY
Poprzez proste naciśnięcie przełącznika, 
blokowane jest ustawienie ramienia (w 
pionie i w poziomie). Uzyskujemy 
jednocześnie precyzyjną przestrzeń 
pomiędzy głowicą monterską a obręczą. 
Minimalizuje wysiłek operatora.

GŁÓWNE ZALETY
Automatyczna montażownica do kół samochodów 
osobowych, SUV, VAN i motocyklowych.
Dostępna z jedno i dwubiegowym obrotem stołu i 
urządzeniem do pompowania opon bezdętkowych TI.

GŁOWICA

Głowica z nowym profilowaniem aby dopasować się do 
nowych  opon i obręczy. Wymienne nakładki plastikowe  
dla ochrony obręczy podczas operacji montażu i 
demontażu.
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ZBIJAK STOPKI OPONY

Silny zbijak stopki opony jest obsługiwany poprzez 
podwójnie działający, nierdzewny stalowy cylinder o 
wymiarach 186mm. Specjalna plastikowa osłona 
(opcjonalnie) chroni obręcze aluminiowe przed 
uszkodzeniem podczas zbijania stopki opony.

WERSJA TI
W modelach TI zbiornik (16 litrów) jest 
umieszczony na zewnątrz maszyny jest zgodny z 
normą EN 286 I.1 ze zgodnością EEC(European 
Economic Community) wytyczne 87/404/EEC.

Pedał pompowania opon bezdętkowych (A), 
umieszczony z boku maszyny aby zapobiec 
przypadkowemu uruchomieniu.

PEDAŁY

Ergonomiczne pedały wykonane z aluminium z 
dobrze widocznymi symbolami funkcji.

STÓŁ OBROTOWY

Stół potrafi zaciskać obręcze aluminiowe nowej 
generacji zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz 
bez jakichkolwiek uszkodzeń dzięki plastikowym 
nasadkom dostarczanym na zamówienie.
W modelach TI dysze pompujące umieszczone 
są na przesuwanych szczękach dostosowują się 
automatycznie do rozmiarów obręczy.

(A)
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AKCESORIA STANDARDOWE

DANE TECHNICZNE
Stół montażowy

13” ÷ 25”

Wymiary zewnętrzne mocowania 10” ÷ 22”

Maksymalne wymiary  koła 1000 mm (39”)

Maksymalna szer. koła 317,5 mm (12,5)

Moment obrotowy 1200 Nm (400v 3ph)

Prędkość obrotu 8,5 rpm

Zbijak stopki opony

Maksymalne rozwarcie 320 mm

Siła docisku 15.500 N - 10bar

Zasilanie

2- biegowy silnik elektryczny 0,9/1,2 kW -  3Ph - 400V - 50Hz

Silnik elektryczny (1 bieg) 0,75 kW - 3Ph - 400V - 50Hz

Ciśnienie operacyjne 8 ÷10 bar

TYLKO W 
MODELACH BEZ TI !

WYMIARY

Waga: 214 kg - TI 224 kg

Wymiary wewnętrzne mocowania




