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ARTIGLIO 50 oraz ARTIGLIO 55 to montażownice przeznaczone do kół samochodów osobowych, 
typu SUV, dostawczych oraz lekkich ciężarówek z kołami o średnicy do 30".
Niewątpliwie urządzenia te przywołują tradycję, historię oraz ideę wynalazców urządzeń 
przeznaczonych do serwisowania kół, która w połączeniu z technologią "Leva la Leva"
(beż użycia łyżki monterskiej) definitywnie zrewolucjonizowała ogólny koncept pracy
z kołami i oponami. Artiglio 50 i Artiglio 55 to w pełni automatyczne montażownice, 
których główną cechą jest technologia "leva la leva". Innymi słowy operator wykonuje standardowe 
operacje podczas pracy z kołem bez zmian procedur, praktycznie bez jakiegokolwiek
niebezpieczeństwa uszkodzenia felgi czy opony. 
Jednocześnie czas pracy z najnowszej generacji oponami niskoprofilowymi oraz typu RunFlat 
został znacznie zredukowany, praktycznie o 50% !

Skrupulatnie zaprojektowane komponenty, stwarzają z ARTIGLIO 50 kompaktowe urządzenie
o wysokiej ergonomii. Nowe standardy to pojedynczy zbijak przestawny o 180 stopni
oraz "easy to fit" - technologia szybkiego dostosowania odległości zbijaka od felgi.
ARTIGLIO 50 to ogromny krok w przód producenta, który od ponad 60 lat inwestuje w nowe
pomysły, mające na celu usprawnić i uprzyjemnić pracę podczas serwisowania ogumienia.
ARTIGLIO 55 jest przeznaczona dla mobilnego serwisu. Operator pracuje poza samochodem
z montażownicą umieszczoną bezpiecznie na ziemi.



 

 Nowy system zbijaka

 

 Przyjazny panel

 

Zbijak z pojedynczym ramieniem przestawnym o 180 stopni (patent Corghi). 
Szybkie, dokładne, powtarzalne zbijanie po obydwu stronach opony.

 sterowniczy

Pneumatycznie odsuwane i blokowane ramię zbijaka, w celu umieszczenia zbijaka 
poza przestrzenią pracy z oponą.

Nowy system kontrolowanej 
penetracji stopki opony, pozwala 
na efektywne zbijanie stopki 
przy bardzo trudnych kołach 
(patent Corghi).



 

Procedura demontażu górnej stopki 

Głowica monterska: procedura demontażu/montażu koła nie wymaga 
od operatora żadnego wysiłku, dzięki technologii „Leva la leva”
(patent Corghi). Procedura przebiega szybko i wygodnie.

Procedura demontażu dolnej
stopki opony.

Szybka procedura demontażu koła za pomocą zbijaka 
(przydatne przy sztywnych oponach)



 

 z Pneumatycznym siłownikiem dociskowym 

 (stopa słonia)  (akcesoria opcjonalne)

 z standardową klamrą

Montaż górnej stopki

Z klamrą o ruchomych chwytakach - "Tucano" (patent Corghi) (w standardzie).

Pionowy stół z centralnym mocowaniem, zabezpieczenie koła i ustalenie pozycji 
zbijaka tylko raz, nie trzeba okręcać koła, ani zmieniać jego pozycji.

Inteligentny system sterowania obrotami stołu.
Poprawny moment przy poprawnej prędkości 
(wersja z płynnym sterowaniem obrotów, 
od 7 do 18 obr. /min.)



Zestaw systemu PAX
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standardowe Akcesoria opcjonalne

Regulowany
uchwyt na
pastę

Urządzenie zaprojektowane dla perfekcyjnej ergonomii 
podczas pracy z każdym rodzajem koła:
idealne dla wszystkich operatorów.
* - nie dotyczy kół odwrotnych.

Wszystkie przełączniki sterowania, znajdują się bezpośrednio w zasięgu operatora.

Wyposażenie

Zestaw do montażu kół 
samochodów dostawczych, VAN.

Uchwyt uniwersalny do montażu kół
bez otworu wewnętrznego (tzw. 
"francuskich").

Zestaw do montażu 
kół odwrotnych.

Zestaw kamery + inflatron 
(dostępne tylko w 
specjalnej wersji urządzenia).

System T.I.

Ergonomiczny podnośnik koła
pozwala na łatwe 
pozycjonowanie koła na stole 
montażowym.
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 Wymiary ARTIGLIO 55

 - Maksymalna długość (A): 1807 mm

 - Maksymalna szerokość (B): 821 mm
 - Maksymalna wysokość(H): 1249 mm

Pneumatyczne wspomaganie
montażowicy.
Przesuń montażownicę do samochodu
szybko i bezwysiłku.
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DANE TECHNICZNE ARTIGLIO 50 / ARTIGLIO 55

Dane obsługiwanych kół

średnica felgi od 12” do 30”

średnica koła 1200 mm (47”)

szerokość koła 15” (od miejsca mocowania felgi)

rodzaje obsługiwanych kół konwencjonalne,

niskoprofilowe, RunFlat 

Stół montażowy

mocowanie mechaniczne-manualne

napęd 2-biegowy, motoivnerter

moment obrotowy 1100 Nm

prędkość obrotowa 7-18 obr./min.

Zbijak

maksymalny zakres 670 mm

skok 540 mm

siła zbijania 7600 N

Dane podnośnika koła

napęd pneumatyczny

maksymalny ciężar koła 85 Kg

Zasilanie

elektryczne (1Ph 230V-0.98 kW 50Hz/60 Hz

ciśnienie 8 bar (min.)

waga 310 kg (z podnośnikiem koła)

Wymiary - ARTIGLIO 50

1200 mm

955 mm

1290 mm

1580 mm
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https://twitter.com/corghispa http://www.youtube.com/CORGHIspahttp://www.facebook.com/CORGHIspahttp://www.facebook.com/CorghiPolska
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