
Condor Wielservice

Afbeeldingen en kleuren zijn ter indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 1
Truck machines v.a. blz. 14 update 09-09-14

Standaard toebehoren

Bandenlichter

Bandenspanningsmeter

Perslucht conditieset

Omschrijving Art.nr

SEMI-AUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR
“SWING” SERIE TYPE TC 600

De ideale machine voor de kleine werkplaats of service -
station. Doordacht ontwerp, waardoor een goede
prijs/kwaliteit verhouding is verkregen.
Robuuste constructie voor een lange levensduur.
Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik.
Zijwaarts draaiende montage-arm, waardoor
plaatsbesparing.

Technische gegevens:

Werkdruk                                   :8-10 Bar
Elektra aansluiting                     :400volt, 3ph, 0,75kW
Draaisnelheid                            :7,0 omw./min.
Maximum spankracht :1200 NM
Maximum banddiameter            :960mm (38”)
Maximum velgbreedte               :3-12" (305mm)
Uitwendige opspanning             :10"-18"
Inwendige opspanning              :12"-21"
Afdrukkracht hieldrukker            :2500 kg
Gewicht :190kg
Perslucht conditie set : Ja
Bandenspanningsmeter             : Ja
Bandenlichter                             : Ja

Machinehuis kleur RAL 3001

630000
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Verstelbare velgklemmen vergroten het
opspanbereik

Standaard toebehoren

Bandenlichter

Bandenspanningsmeter

Perslucht conditieset

Omschrijving Art.nr

CONDOR SEMI-AUTOMATISCHE
BANDENWISSELAAR

“SWING” SERIE  TYPE TC 602
MET PNEUMATISCHE HULPARM

De ideale machine voor de kleine werkplaats of service -
station. Doordacht ontwerp, waardoor een goede
prijs/kwaliteit verhouding is verkregen.
Robuuste constructie voor een lange levensduur.
Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik.
Zijwaarts draaiende montage-arm, waardoor
plaatsbesparing.

Pneumatisch bediende hulparm

Pneumatisch bediende scharnierende hulparm voor
démontage met extra hieldrukker met één hands
bediening en extra hiel geleide montage kop voor
montage van brede stugge banden.

Technische gegevens:

Werkdruk                                   :8-10 Bar
Elektra aansluiting                     :400volt, 3ph, 0,75kW
Draaisnelheid                            :7,0 omw./min.
Maximum spankracht                :1200 NM
Maximum banddiameter            :960mm (38”)
Maximum velgbreedte               :3-12" (305mm)
Uitwendige opspanning             :10"-20"
Inwendige opspanning :12"-22"
Afdrukkracht hieldrukker            :2500 kg
Gewicht                                      :190kg
Perslucht conditie set                 : Ja
Bandenspanningsmeter             : Ja
Bandenlichter                             : Ja

Machinehuis kleur RAL 3001
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630002

De opspanbekken kunnen in 3 standen
worden versteld
zonder het gebruik van accessoires.

Standaard toebehoren

Bandenlichter

Bandenspanningsmeter

Perslucht conditieset

Omschrijving Art.nr

CONDOR SEMI-AUTOMATISCHE
BANDENWISSELAAR  TYPE 601 “BIKE”

De ideale machine voor de motorfiets specialist.
Doordacht ontwerp, waardoor een goede prijs/kwaliteit
verhouding is verkregen.
Robuuste constructie voor een lange levensduur.
Zelf centrerende opspanning met groot spanbereik.
Zijwaarts draaiende montage-arm, waardoor
plaatsbesparing.

Technische gegevens:
Werkdruk : 8-10 Bar
Elektra aansluiting : 400volt, 3ph- 0,75kW
Draaisnelheid : 6,5 omw/min.
Maximum spankracht : 1200 NM
Maximum banddiameter : 960mm
Maximum velgbreedte : 3-12"
Afdrukkracht velgbed : 2500 kg
Gewicht                                      :190kg
Perslucht conditie set                 : Ja
Bandenspanningsmeter             : Ja
Bandenlichter : Ja

Machinehuis kleur RAL 3001

De opspanbekken kunnen in 3 standen worden versteld
zonder het gebruik van accessoires, speciaal voor kleine
velgen.

630002
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Standaard toebehoren

Bandenlichter

Perslucht conditieset

Omschrijving Art.nr

VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR
“AUTOMATIC TUBELESS ”  TC 701

De ideale machine voor het moderne autobedrijf waar
snelheid een vereiste is. Doordacht ontwerp, voor de
veeleisende gebruiker. Robuuste constructie voor een
lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot
spanbereik, tot 24.5". Achterwaarts scharnierende
pneumatisch bediende achterwaarts kantelende
montage-arm. Pneumatische afstelling van de
montagekop op de velgrand.

Met tubeless vulsysteem

Vullen met voetpedaal met 2 standen, stand 1 met vul -
slang, stand 2 door de opspanbekken tussen de band
en de velg. Voorzien van drukmanometer.
De persluchttank is aan de achterzijde van machine
geplaatst.

Opspantafel met 2 snelheden

Deze machine is verder voorzien van een opspantafel
met 2 snelheden , speciaal voor moeilijke banden.

Technische gegevens:

Werkdruk :8-10 Bar
Elektra aansluiting                     :400volt, 3ph, 0,75/1.1kW
Draaisnelheden 2x                    :6.5-13 omw./min.
Maximum spankracht                :1200 NM
Maximum banddiameter            :1120mm (45”)
Maximum velgbreedte :3-12" (305mm)
Uitwendige opspanning             :10"-20"
Inwendige opspanning              :12"-23"
Afdrukkracht hieldrukker            :2500 kg
Gewicht                                      :190kg
Perslucht conditie set                 : Ja
Bandenspanningsmeter             : Ja
Bandenlichter                             : Ja
Tubeless vulsysteem                  : Ja
Draaitafel 2 snelheden               : Ja

Machinehuis kleur RAL 3001

630003
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Standaard toebehoren

Bandenlichter

Perslucht conditieset

Omschrijving Art.nr

VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR
“AUTOMATIC TUBELESS ”  TYPE TC 702

De ideale machines voor het moderne autobedrijf waar
snelheid een vereiste is. Doordacht ontwerp, voor de
veeleisende gebruiker. Robuuste constructie voor een
lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot
spanbereik, tot 24.5". Achterwaarts scharnierende
pneumatisch bediende montage-arm. Pneumatische
afstelling van de montagekop op de velgrand.

Met tubeless vulsysteem

Vullen met voetpedaal met 2 standen, stand 1 met vul -
slang, stand 2 door de opspanbekken tussen de band
en de velg. Voorzien van drukmanometer.
De persluchttank is aan de achterzijde van machine
geplaatst.

Opspantafel met 2 snelheden

Deze machine is verder voorzien van een opspantafel
met 2 snelheden , speciaal voor moeilijke banden.

Pneumatisch bediende hulparm

Pneumatisch bediende scharnierende hulparm met
hefroller voor démontage en hieldruk roller met één
hands bediening en extra hiel geleide montage kop voor
montage van brede stugge banden.

Technische gegevens:

Werkdruk                                   :8-10 Bar
Elektra aansluiting                     :400volt, 3ph, 0,75/1.1kW
Draaisnelheden 2x                     :6.5-13 omw./min.
Maximum spankracht                :1200 NM
Maximum banddiameter            :1120mm (45”)
Maximum velgbreedte               :3-12" (305mm)
Uitwendige opspanning             :10"-20"
Inwendige opspanning              :12"-23"
Afdrukkracht hieldrukker            :2500 kg
Gewicht                                      :190kg
Perslucht conditie set                 : Ja
Bandenspanningsmeter             : Ja
Bandenlichter                             : Ja
Tubeless vulsysteem                  : Ja
Draaitafel 2 snelheden               : Ja
Pneumatisch hulparm                 : Ja

Machinehuis kleur RAL 3001

630004
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Standaard toebehoren

Bandenlichter

Perslucht conditieset

Leverless pneumatische démontage
vinger

Omschrijving Art.nr

VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR
“AUTOMATIC  LEVERLESS ”  TYPE TC 800

Deze machine is uitgerust met een uniek systeem,
genaamd LEVERLESS, hierbij drukt zich de dé- en
montage vinger pneumatisch tussen de hiel van de band
en de velgrand en heft de hiel zonder stress onder en
boven uit het velgbed. Deze metalen dé- en montage
vinger vervangt de bandenlichter en voorkomt dat de
velg/band beschadigd wordt. LEVERLESS is geschikt
voor normale en omgekeerde velgen, Run Flat, SST en
BSR.

De dé- en montage vinger heft de onderste hiel zonder
hulparm boven de velgrand uit.
De elektrische 2 snelheden motor zorgt ervoor dat de
draaitafel van 6,5-13 omw/min. geregeld kan worden.
Velgklemmen verstelbaar in 2 standen voor velgen van
11"-26".

Met tubeless vulsysteem
Vullen met voetpedaal met 2 standen, stand 1 met vul -
slang, stand 2 door de opspanbekken tussen de band
en de velg. Voorzien van drukmanometer.
De persluchttank is aan de achterzijde van machine
geplaatst.

Opspantafel met 2 snelheden
Deze machine is verder voorzien van een opspantafel
met 2 snelheden, speciaal voor moeilijke banden.

Pneumatisch bediende hulparm
Pneumatisch bediende scharnierende hulparm met
hefroller voor demontage en hieldruk roller met één
hands bediening en extra hiel geleide montage kop voor
montage van brede stugge banden.

Technische gegevens:

Werkdruk                                   :8-10 Bar
Elektra aansluiting                     :400volt, 3ph, 0,75/1.1kW
Draaisnelheden 2x                     :6.5-13 omw./min.
Maximum spankracht                :1200 NM
Maximum banddiameter :1040mm (41”)
Maximum velgbreedte               :3-15" (380mm)
Uitwendige opspanning             :11"-24"
Inwendige opspanning              :13"-26"
Afdrukkracht hieldrukker            :2800 kg
Gewicht                                      :343kg
Perslucht conditie set                 : Ja
Bandenspanningsmeter             : Ja
Bandenlichter                              : Ja
Tubeless vulsysteem                  : Ja
Draaitafel 2 snelheden                : Ja
Pneumatisch hulparm : Ja

Machinehuis kleur RAL 3001

630010
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630011
Horizontale opspanning

Middenas horizontaal en vertikaal te
verstellen

Hieldruk rol onder en boven
Pneumatisch hieldruk zwenkarm

Tubeless vulsysteem met pistool booster
Wiellift

Een goed uitzicht op alle beweringen
Joystick en pedaal bediening

Camera met LCD beeldscherm

Omschrijving Art.nr

CONDOR LEVERLESS VOL-AUTOMATISCHE
BANDENWISSELAAR MACHINE   TYPE  TC 805

Deze machine is uitgerust met uniek en gepatenteerd
systeem, genaamd INTRUDER, hierbij drukt hieldruk rol
tussen de hiel van de band en de velgrand. Daarna heft
de hielvinger zonder stres de band onder en  boven uit
het velgbed. Deze hielvinger voorkomt dat de velg/band
beschadigd wordt.
De INTRUDER is geschikt voor normale en omgekeerde
velgen, Run Flat, SSTen BSR.

De machine wordt bediend vanaf een console met
joysticks en voetpedalen aan de zijkant van de machine.
Hierdoor heeft men een goed uitzicht op alle beweringen.

De velg wordt horizontaal opgespannen op de hoofdas
die in de lengte en hoogte versteld kan worden.
Een wiellift zorgt ervoor dat zonder grote
krachtinspanning gewerkt kan worden.

De band demontage wordt middels twee afdrukrollen
uitgevoerd. De hieldrukker werkt vanaf de
buitenkant naar de velg toe. Hierdoor wordt beschadiging
van band en velg voorkomen. De snelheid van de
draaitafel is instelbaar van 6,5-13 omw/min.
Zwenkbare pneumatische hieldruk arm, wiellift en video-
camera met LCD beeldscherm voor zicht op de
werkzaamheden aan de onderzijde van de velg.

In een paar seconden kunnen de meest moeilijke banden
veilig en probleemloos worden gedemonteerd en weer
gemonteerd worden:

- Een wieldiameter tot 1300 mm
- Velgen van 10" tot 30"
- Maximale velgbreedte tot 3-13"

Technische gegevens:
Draaitafel snelheid : 6,5-13 omw/min.
Maximale torque                                : 120 Kgm
Werkdruk  maximaal                          : 8-10 bar
Maximale wieldiameter                       : 1300 mm
Afdrukkracht per arm                          : 1400kg
Afdrukbeweging                                  : automatisch
Wiel opspanning                                 : 10-30"
Elektromotor                                       : 0,75-1,2 Kw
Geluidsniveau                                     : <70 dB
Gewicht : 370 kg
Voeding                                               : 380v 3ph.50 Hz.
Hefvermogen wiellift                            : 80 kg.

Standaard toebehoren:
Pedaal of pistool booster tubeless vulsysteem met
manometer, opspancone voor centrale middengat
opspanning.

Video: http://www.youtube.com/watch?v=UX4-Ezi_iGY

630011
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630030

630033

630034

630035

630036

630037

630038

630039

630040

630041

630050 -630051          630052-630053

Omschrijving Art.nr

ACCESSOIRES VOOR BANDENWISSELAARS

Kunststof beschermer voor bandenlichter

Kunststof beschermers voor montagekop

Kunststof beschermer voor hieldrukker

Kunststof beschermers voor velgklemmen
t.b.v. alu-velgen, set van 4 stuks

Kunststof hiel blokkeerklem voor stugge hiel
”3e handje”

Snelwissel adapter voor het wisselen tussen metalen
montagekop (standaard op de machine) en de optionele
kunststof montagekop

Kunststof montagekop met adapter voor snelwissel
systeem

Kunststof montagekop, vervanging t.b.v. art. 630038

Metalen montagekop voor motorfiets banden, voor
alle modellen

Velgklemmen voor motorfiets velgen voor alle
modellen

Motorfiets opspanning met as voor balanceermachine,
630020 met een asdiameter Ø36mm. Voor velggat van
14 mm. Inclusief velgafstandmeter

Motorfiets opspanning met as voor balanceermachine
630021 en 630022 met een asdiameter Ø40mm. Voor
velggat van 14 mm. Inclusief velgafstandmeter

Opspanas voor motorfiets velg met asdiameter 19 mm
t.b.v. motorfiets opspanning 630050, geschikt voor
balanceermachine 630020, Ø36mm.

Opspanas voor motorfiets velg met asdiameter 19 mm
t.b.v. motorfiets opspanning 630051, geschikt voor
balanceermachine 630021-630022, Ø40mm.

630030

630033

630034

630035

630036

630037

630038

630039

630040

630041

630050

630051

630052

630053
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630054 - 630055

630015

630016

651620

Omschrijving Art.nr

UNIVERSELE OPSPANFLENS
Condor opspanflens voor 3-4-5 gaats dichte velgen
Wordt compleet geleverd met schuifmaat
Geschikt voor balanceermachines as 36 mm Ø

UNIVERSELE OPSPANFLENS
Condor opspanflens voor 3-4-5 gaats dichte velgen.
Wordt compleet geleverd met schuifmaat
Geschikt voor balanceermachines as 40 mm Ø

Hulparm voor bandenwisselaar,  type HA 300
Geschikt voor bandenwisselaar
Pneumatisch bediende scharnierende hulparm met
hefroller voor demontage en hieldruk roller met één
handsbediening voor montage van brede stugge banden.
Inclusief extra hieldruk roller op zeskant hulparm.

Pneumatisch mobiele bandenlift
Bandvelg combinaties worden steeds zwaarder.
Dit is vriendelijk werkhulp die de rug van monteur ontlast.
Verrijdbaar van het voertuig naar de wielservice
machines. Hefhoogte 830 mm, werkdruk 8-10 bar.

Rollenbed t.b.v. bandenwisselaars
Dit rollenbed wordt onder de hieldrukker aan zijkant van
de machine op de grond gemonteerd. Men hoeft de band
niet meer op te tillen, doch te rollen om de hieldrukker
nieuw te plaatsen. De vriendelijk werkhulp die de rug van
de monteur ontlast.

630054

630055

630015

630016

651620
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631600 Tyretrolley

631603 stapelpaal tyretrolley

631605                 631606

631001

Omschrijving Art.nr

De TyreTrolley zorgt ervoor dat het intern transport en
opslag van banden en wielensets verbazingwekkend licht
en doeltreffend verloopt. Het arbeidsintensieve met de
hand rollen of verplaatsen behoort met de TyreTrolley
tot het verleden. Met één soepele handeling verplaatst u
nu zeer gemakkelijk een complete wielenset.
Robuust onderstel met 5 zwenkwielen met diameter van
50mm.

Stapelpaal voor ongebruikte TyreTrolley’s (15 stuks)

Werkplaatskruk met opbergbakjes en 4 zwenkwielen.

Werkplaatskruk met opbergbakjes en 5 zwenkwielen.

CONDOR Mobiele schaarhefbrug 3000 KG

Deze korte mobiele laag profiel schaarhefbrug is de
oplossing voor een extra flexibele werkplek. Oprijhoogte
slechts 105mm. Opnameframe met scharnierende op- en
afritten. En uitgevoerd met een 230 volt bedieningsunit,
zodat ook iedere wand contact doos gebruikt kan
worden.
Gepatenteerd hydraulisch synchronisatie systeem zorgt
voor een constant niveau tussen de beide platforms op
iedere hoogte. Laagspanning bedieningsknoppen.

Ideaal als extra hefbrug voor het winter/zomer
bandenwissel en schade herstel.
Wordt compleet geleverd met trekstang/wielstel, metalen
fundatieplaat en rubber opname blokken. CE
gecertificeerd volgens EN1493.

Technische gegevens:
Hefvermogen : 3.000 kg
Hefhoogte rijbaan min/max. : 105/1.000 mm
Rijbaan lengte/breedte : 1400/1760/530 mm
Totale afmetingen : 1.944/1.760mm
Perslucht aansluiting : 6-8 bar
Aandrijving elektro hydraulisch : 230V 1ph.

Mobiel en vast te gebruiken ideaal als extra hefbrug
voor winter/zomer banden wissel seizoen.

631600

631603

631605

630606

631001
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Standaard toebehoren

Optionele motorfiets opspanning
Zie blz. 5

Omschrijving Art.nr

STANDAARD BALANCEERMACHINE
Digitale balanceermachine WB 900

De ideale machine voor de kleine werkplaats of service -
station waar geen grote hoeveelheden banden worden
gemonteerd. Doordacht ontwerp, waardoor een goede
prijs/kwaliteit verhouding is verkregen.
Robuuste constructie voor een lange levensduur.

Is geschikt voor personenwagens, lichte bestelwagens en
motorfietsen met optionele opspanmiddelen.

- Het wiel stopt automatische op de buitenste
ongebalanceerde positie.

- Scherm met LED afbeeldingen
- Micro CPU
- Statisch balanceer programma
- Meetarm voor velggegevens
- Zelfcalibratie programma met 100 gram gewicht.
- 3 ALU programma’s.
- Motorfiets programma
- Handmatige invoer van de velggegevens
- 3 centreer conussen, beschermhoes, ring
- Snelspan opspanmoer
- Velgbreedtemeter
- Wielgewichttang

- Optimaliserings programma velg/band.
- Plaatsbesparende wiel beschermkap
-
Technische gegevens:
- Voor velgen van : 10"-24"
- Velgbreedte van : 1,5"-20"
- Asdiameter                              : 36mm
- Maximum banddiameter         : 1120mm
- Maximum wielgewicht : 65 kg.
- Meetnauwkeurigheid : 1 gram
- Meettijd : 7 sec.
- Balanceersnelheid : < 200 omw/min.
- Aansluitwaarde : 230 volt-250watt
- Gewicht                                  : 120kg
-

630020
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LED digitaal beeldscherm met 3D
grafische weergave

LED verlichting aan de binnenzijde van
de velg voor het nauwkeurig plaatsen

van de wielgewichten

Optionele motorfiets opspanning
Zie blz. 5

Standaard toebehoren

Omschrijving Art.nr

PROFESSIONELE LED COMPUTER
BALANCEERMACHINE WB 905

Deze zeer moderne balanceermachine is ontworpen voor
de vakman die een breed aanbod van lichtmetalen wielen
snel en zeer nauwkeurig wil balanceren.

- Ultra moderne computer wielbalancer voorzien
van de modernste sofware. 3D meting.

- Laser meetarm voor precisie meeting
- Automatische velgbreedte meter
- LED digitaal beeldscherm met 3D grafische

weergave.
- Uitgebreid toetsenbord, software gestuurd
- Open programmering
- 2 statische balanceer programma
- Multi gebruiker programma, 4 verschillende

velggegevens kunnen worden opgeslagen.
- Zelfcalibratie programma met 100 gram gewicht.
- 5 ALU programma’s en match functie
- 2 ALU smart programma’s
- Optimaliserings programma velg/band.
- Spakenprogramma, balanceergewichten

verdelen  achter de spaken.
- Electro magnetisch rem voor het nauwkeurig

plaatsen van de wielgewichten.
- Automatische overbrenging velgafstand en

diameter door meetarm met plakgewicht houder.
Automatische start meetprogramma als de
beschermkap over de band geplaatst wordt

- Het wiel stopt automatische op de buitenste
ongebalanceerde positie.

- LED verlichting aan de binnenzijde van de velg
voor het nauwkeurig plaatsen van de
wielgewichten.

- Motorfiets programma
- 3 centreer conussen
- Snelspan opspanmoer
- Velgbreedtemeter
- Wielgewichttang
- USB aansluiting voor software upgrade

Technische gegevens alle types:
- Voor velgen van : 10"-28"
- Velgbreedte van : 1,5"-20"
- Asdiameter : 40mm
- Maximum banddiameter         : 1100mm
- Maximum wielgewicht : 70 kg.
- Meetnauwkeurigheid : 1 gram
- Meettijd : 7 sec.
- Balanceersnelheid : < 140 omw/min.
- Aansluitwaarde : 230 volt-300watt
- Gewicht                                  : 163kg

630021
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LCD digitaal beeldscherm met 3D
grafische weergave

Optionele motorfiets opspanning
Zie blz. 5

Standaard toebehoren

Omschrijving Art.nr

PROFESSIONELE LCD COMPUTER
BALANCEERMACHINE WB 908

Deze zeer moderne balanceermachine is ontworpen voor
de vakman die een breed aanbod van lichtmetalen wielen
snel en zeer nauwkeurig wil balanceren.

- Het wiel stopt automatische op de buitenste
ongebalanceerde positie.

- Laser meetarm voor precisie meeting
- Automatische velgbreedte meter
- LCD digitaal beeldscherm met 3D grafische

weergave.
- Uitgebreid toetsenbord, software gestuurd
- Open programmering
- 2 statische balanceer programma
- Multi gebruiker programma, 4 verschillende

velggegevens kunnen worden opgeslagen.
- Zelfcalibratie programma met 100 gram gewicht.
- 5 ALU programma’s en match functie
- Optimaliserings programma velg/band.
- Spakenprogramma, balanceergewichten

verdelen  achter de spaken.
- Voetrem voor het nauwkeurig plaatsen van de

wielgewichten en het monteren van
opspanmiddelen.

- Automatische overbrenging velgafstand en
diameter door meetarm met plakgewicht houder.
Automatische start meetprogramma als de
beschermkap over de band geplaatst wordt

- Het wiel stopt automatische op de buitenste
ongebalanceerde positie.

- Motorfiets programma
- 3 centreer conussen
- Snelspan opspanmoer
- Velgbreedtemeter
- Wielgewichttang
- USB aansluiting voor software upgrade
-

Technische gegevens alle types:
- Voor velgen van : 10"-26"
- Velgbreedte van : 1,5"-20"
- Asdiameter                              : 40mm
- Maximum banddiameter         : 1100mm
- Maximum wielgewicht : 75 kg.
- Meetnauwkeurigheid : 1 gram
- Meettijd : 7 sec.
- Balanceersnelheid : < 200 omw/min.
- Aansluitwaarde : 230 volt-300watt
- Gewicht                                  : 163kg

630022
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630012

Omschrijving Art.nr

BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN
VAN 14" tot 26"  TYPE  TC 500

Deze universele machine is geschikt voor banden van
vrachtwagens en autobussen met een diameter
van 14” tot 26”. Ook geschikt voor “Super-Single” banden

De hydraulisch aangedreven dubbele
hieldrukker/bandenlichter maakt het werken snel en
eenvoudig.

De bedieningsconsole blijft altijd bij de hieldrukker en is
tevens verplaatsbaar, zodat een optimaal zicht
gehandhaafd blijft op de werkzaamheden.

Technische gegevens            :
Voor banden soort                 : universeel
Geschikt voor bandenmaten  : 14” tot 26”
Aansluitspanning                   : 400 volt 3ph. 1x1,5+

1x1,.8KW.
Maximum banddiameter        : 1500 mm
Maximum bandbreedte          : 1000 mm
Gewicht : 597 kg
Afmeting : LxBxH 2180x2100x

1200 mm
Kleur : Rood Ral 3001
Standaard meegeleverd         : bandenlichter+hielklem

630012

630012
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630013

630060
Set verlengstukken van 46" tot 56"

voor velgopspanning

Omschrijving Art.nr

BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN
VAN 14" tot 46/56"  TYPE  TC 505

Deze universele machine is geschikt voor banden van
vrachtwagens en autobussen met een diameter
van 14” tot 46”. Ook geschikt voor “Super-Single” banden

De hydraulisch aangedreven dubbele
hieldrukker/bandenlichter maakt het werken snel en
eenvoudig.

De bedieningsconsole blijft altijd bij de hieldrukker en is
tevens verplaatsbaar, zodat een optimaal zicht
gehandhaafd blijft op de werkzaamheden.

Technische gegevens            :
Voor banden soort                 : universeel
Geschikt voor bandenmaten  : 14” tot 46” optie 56”
Aansluitspanning                   : 400 volt 3ph. 1x1,5+

1x2,4KW.
Maximum banddiameter        : 2300 mm
Maximum bandbreedte          : 1100 mm
Gewicht : 597 kg
Afmeting : LxBxH 2280x2070x

1070 mm
Kleur : Rood Ral 3001
Standaard meegeleverd         : 1xbandenlichter+hielklem

630013
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630014

630060
Set verlengstukken van 46" tot 56"

voor velgopspanning

Omschrijving Art.nr

UNIVERSELE BANDENWISSELAAR
TYPE  SERIE TC 515

Deze universele machine is geschikt voor banden van
vrachtwagens, landbouw-en grondverzet machines met
een diameter van 14" tot 46". Met optionele
verlengstukken tot 56"

De montagekopslede en opspaninrichting bewegen zich
hydraulisch. De de-en montagekop wordt hydraulisch op
en neer bewogen en draait van montage naar
demontage.

Technische gegevens:
Voor banden soort : Truck-Grondverzet
Geschikt voor bandenmaten : 14" tot 46" (56")
Aansluitspanning : 400 volt 3ph. 1.5-3 kW
Maximum banddiameter : 2300mm
Maximum bandbreedte : 1100mm
Gewicht : 987 kg
Kleur : Rood Ral 3001
Standaard meegeleverd : velgklem

: bandenlichter

630014
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Truck wielbalancer met wiellift
630025

HD LCD beeldscherm en voorraadvak
voor balanceer gewichten

Omschrijving Art.nr

MOTORAANGEDREVEN BALANCEERMACHINE
TRUCK TYPE WB 510

Deze moderne balanceermachines zijn ontworpen voor
de vakman die snel en zeer nauwkeurig wil balanceren.

- Pneumatische wiellift, capaciteit 200kg.
- Een voetrem houdt het wiel in positie zodra

deze handmatig op de juiste positie is gezet.

- Statisch balanceer programma
- Multi gebruiker programma, 4 verschillende

velggegevens kunnen worden opgeslagen.
- Zelfcalibratie programma met 100 gram gewicht.
- 3 ALU programma’s.
- Optimalisering programma velg/band.
- Automatische overbrenging velgafstand en

diameter door meetarm met plak gewichthouder.
- Velg breedtemeter, wielgewicht tang en kalibratie

sleutel.
Technische gegevens:

- Voor velgen van: 10”-24”
- Velgbreedte van: 1,5” -20”
- Maximum wieldiameter 1117 mm
- Maximum wielgewicht: 200 kg.
- Meetnauwkeurigheid: 5-10 gram instelbaar
- Meettijd: ca.6 sec.
- Balanceersnelheid: <  100/200 omw/min.
- Aansluitwaarde: 230 volt/1ph- 0,25 kW
- Gewicht 217 kg
- Afmetingen 1300 x 990 x 1130 mm

Mobiele pneumatische wiellift, capaciteit 200kg

630025
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