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- wersja z pneumatycznym mocowaniem koła.

Artiglio Master JOLLY

kwintesencja technologii bezłyżkowej “Leva la Leva”

Również dostępna wersja:
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Od 2001 roku została wprowadzona nasza technologia  "Leva la leva". Wiele firm w pośpiechu, 
aby nas dogonić zaprezentowało własne rozwiązania.  
Nazwali tę technologię  "bez dźwigni" lub "automatyczny układ dźwigni". Prawdą jednak jest, 
że nikt nie był w stanie skopiować naszej opatentowanej  technologii  "Leva la leva" z systemem 
"SMART Corghi System". 
Istotną różnicą między technologią Corghi a innymi technologiami jest fakt posiadania 
patentu na ten system głowicy.
Głowica ta : 
- nigdy nie dotyka obręczy, w każdej fazie pracy
- anuluje wszelkie napięcia na oponie podczas jej demontażu/montażu.

Artiglio Master Jolly posiada tę technologię w swej istocie i oferuje go w dobrej cenie.
Doskonała synteza pomiędzy testowaną konstruktywnie jakością , unikalnymi rozwiązaniami 
technologicznymi a konkurencyjną ceną stanowi idealne urządzenie, które od 2001 roku 
zagwarantowało naszym klientom przewagę technologiczną. 
Ta doskonała technologia pozostaje z upływem czasu.
NIE WSZYSTKIE ROZWIĄZANIA „LEVA LA LEVA”  są takie same! - My jesteśmy tego świadomi.



Montażownica zagwarantowała naszym klientom przewagę technologiczną, 
która pozostała nieporównywalna z upływem czasu.

Są to istotne różnice między technologią Corghi
a innymi produktami

Nigdy nie dotyka obręczy w każdej fazie pracy, dzięki stałej odległości
między narzędziem a obręczą

 podczas demontażu/montażu,Anuluje wszelkie napięcia na oponie
dzięki synchronizowanej pracy głowicy monterskiej z ruchem koła

SMART Corghi System

Nikt nie był w stanie skopiować naszej technologii

Zobacz wideo

 

SMART Corghi System,  
kwintensencja technologii bezłyżkowej “Leva la Leva”



• Szybka procedura demontażu
z użyciem tylko jednego
dysku zbijaka.

Kontrolowana penetacja (Patent Corghi)
Precyzja, szybkość i powtarzalność są zagwarantowane
przez opatentowany system zbijaków oraz perfekcyjnie
zsynchronizowane z ruchem dwóch dysków.

Dynamiczne zbijaki składają się z dwóch sprężonych
ze sobą dysków. Promieniowe usytuowanie dysków
ułatwia automatyzm montażownicy, 
który jest w stanie zapobiec nieprawidłowemu 
ręcznemu ustawieniu przez operatora.

Panel jest podzielony na trzy odrębne obszary 
pracy co sprawia, że jest łatwiejszy
w obsłudze dla operatora.

Ergonomiczny i wielofunkcyjny panel sterowania
z wyświetlaczem, który umożliwia elektroniczne
ustawienie średnicy obręczy oraz 
uzyskanie pozycjonowania narzędzi pracy 
w szybki, praktyczny i bezpieczny sposób. 

SZYBKA PROCEDURA DEMONTAŻU

 

• 
 

• 
 

DYNAMICZNA SIŁA ZBIJAKÓW Z KONTROLOWANĄ PENETRACJĄ SKOKU ZBIJANIA

Zobacz wideo

PANEL STEROWANIA 



MOCOWANIE KOŁA

WERSJA Z MANUALNYM MOCOWANIEM KOŁA

“
AUTOMATIC” WERSJA Z PNEUMATYCZNYM MOCOWANIEM KÓŁ 

Bezpieczne, łatwe i uniwersalne mocowanie koła.
Osiowy stół montażowy zapewnia szybkie 
mocowanie pozwalając na jednoczesne 
zbijanie koła po obu stronach, 
bez konieczności obracania samego koła.
Stała wysokość robocza (nie dotyczy kół
odwrotnych) została zoptymalizowana
dla operatora pod kątem ergonomii dla
wszystkich typów kół.

Nowy, jeszcze szybszy 
i bardziej uniwersalny system 
MOCOWANIA KOŁA

W wersji "AUTOMATIC" jest trzeci
pedał. Wciśnięty zwalnia mechanizm 
blokujący centrowania stołu montażowego.
W pozycji spoczynkowej system
zaciskania jest normalnie aktywny.
Pedał jest używany podczas 
pozycjonowania i mocowania koła 
na stole montażowym, i zwalniany gdy 
praca została wykonana.
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Regulacja wysokości roboczej

Idealne do opon RFT - Run Flat, niskoprofilowych

Standard we wszystkich wersjach

ERGONOMIA

PODNOŚNIK KOŁA

Stała pozycja i wysokość pracy.
Pedały i panel sterujący
usytuowane po jednej stronie
dla wygodniej pracy.

Podnośnik pozwala na
usytuowanie koła na stole
montażowym bez wysiłku.
(Opcja) 

URZĄDZENIE DOCISKOWE STOPKI OPONY
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POLECANE AKCESORIA

Flansza do kół nieprzelotowych 
(dla wersji  “AUTOMATIC”)

8-11100038

Flansza do kół odwrotnych
8-11100039

STANDARDOWE AKCESORIA

WERSJE

ARTIGLIO MASTER JOLLY

z manualnym  
mocowaniem koła

ARTIGLIO MASTER JOLLY
“AUTOMATIC”  

z pneumatycznym 

 
mocowaniem koła

Zestaw systemu T.I.

801260961

TPM-02 urządzenie do sprawdzania  
działania czujników TPMS

0-51100502

Flansza do kół nieprzelotowych
(dla wersji z manualnym mocowaniem koła)

8-11100087

WERSJA Z MANUALNYM MOCOWANIEM KOŁA 

WERSJA “AUTOMATIC” 

Przesuwna klamra dociskowa stopki opony

8-11100120



1904 mm

https://twitter.com/corghispa http://www.youtube.com/CORGHIspahttp://www.facebook.com/CORGHIspahttp://www.facebook.com/CorghiPolska
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1134 mm 1494 mm

Zakres obsługiwanych kół

Średnica obręczy 12” ÷ 26”

Maksymalna średnica koła 1100 mm (∗)

Maksymalna szerokość koła 360 mm (14”)

Rodzaj obsługiwanych kół standardowe, niskoprofilowe, Run Flat  

Stół monterski

Mocowanie koła

System obrotowy 2 biegowy 

Moment obrotowy 1100 Nm

Prędkość obrotowa 7 - 18 rpm

Zbijaki

Zakres zbijaków 18”

Maksymalny rozstaw zbijaków 450 mm

Nacisk zbijaków 7600 N

Podnośnik koła

Napęd pneumatyczny 

Maksymalny ciężar koła 85 kg

Zasilanie

Jednofazowe 1Ph 230V - 0,98 kW 50 Hz

Jednofazowe 1Ph (alternatywne) 110V - 0,98 kW 60 Hz

Sprężone powietrze 8 ÷ 9,5 bar (min.)

Ciężar maszyny 400 kg (T.I. = 415 kg)

Wymiary opakowania (L x P x H) 1240 x 1500 x 1840

Ciężar z opakowaniem 440 kg (T.I. = 455 kg)

DANE TECHNICZNE

∗ w zależności od wymiarów obręczy
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