Bandenwisselaars draaitafel
Omschrijving

Art.nr

Inhoud hoofdstuk Bandenwisselaars
Ravaglioli bandenwisselaars voor motorfietsen

Blz.2

Condor bandenwisselaars voor motorfietsen

Blz.3

Condor bandenwisselaars semi- en automatisch

Blz.4-6

Ravaglioli bandenwisselaars automatisch

Blz.7-8

Ravaglioli pneumatische hulparmen

Blz.9

Condor bandenwisselaars volautomatisch leverless

Blz.10

Ravaglioli bandenwisselaars volautomatisch
leverless

Blz.11

Condor accessoires voor bandenwisselaars

Blz.12-13

Ravaglioli accessoires voor bandenwisselaars

Blz.14-19

Algemene toebehoren voor bandenservice

Blz.20
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Art.nr

SEMI-AUTOMATISCHE BANDNWISSELAARS
TYPE G7240 “BIKE”

651702

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 plaats
besparing.
Technische gegevens:
Werkdruk
Elektra aansluiting
Draaisnelheid
Maximum spankracht
Maximum banddiameter
Maximum velgbreedte
Maximum velgbreedte
Afdrukkracht velgbed

: 8-10 Bar
: 400volt, 3ph, 0,55kW
: 7,3 omw/min.
: 1200 NM
: 1000mm
: 12"
: 5-24"
: 3000 kg

De opspanbekken kunnen in 3 standen worden versteld
zonder het gebruik van accessoires.
1e positie 5” – 13.5”

651702
2e positie 11.5” – 19.5”

3e positie 16” – 24”

TOEBEHOREN
Voor accessoires zie blz. 18
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CONDOR SEMI-AUTOMATISCHE
BANDENWISSELAAR TYPE 601 “BIKE”

630002

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.

630002

Technische gegevens:
Werkdruk
Elektra aansluiting
Draaisnelheid
Maximum spankracht
Maximum banddiameter
Maximum velgbreedte
Afdrukkracht velgbed
Gewicht
Perslucht conditie set
Bandenspanningsmeter
Bandenlichter

: 8-10 Bar
: 400volt, 3ph- 0,75kW
: 6,5 omw/min.
: 1200 NM
: 960mm
: 3-12"
: 2500 kg
: 190kg
: Ja
: Ja
: Ja

Machinehuis kleur RAL 3000

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

Voor accessoires zie blz. 12

Standaard toebehoren

Bandenlichter

Bandenspanningsmeter

Perslucht conditieset
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SEMI-AUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR
“SWING” SERIE TYPE TC 600

630000

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:

TC 600 - 630000
Standaard toebehoren

Werkdruk
Elektra aansluiting
Draaisnelheid
Maximum spankracht
Maximum banddiameter
Maximum velgbreedte
Uitwendige opspanning
Inwendige opspanning
Afdrukkracht hieldrukker
Gewicht
Perslucht conditie set
Bandenspanningsmeter
Bandenlichter

: 8-10 Bar
: 400volt, 3ph, 0,75kW
: 7,0 omw./min.
: 1200 NM
: 960mm (38”)
: 3-12" (305mm)
: 10"-18"
: 12"-21"
: 2500 kg
: 190kg
: Ja
: Ja
: Ja

Machinehuis kleur RAL 3000
Bandenlichter

Voor accessoires zie blz. 12

Bandenspanningsmeter

Perslucht conditieset
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VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR
“AUTOMATIC TUBELESS ” TC 701

630003

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 23". 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.

TC 701 - 630003
Standaard toebehoren

Bandenlichter

Perslucht conditieset

Opspantafel met 2 snelheden
Deze machine is verder voorzien van een opspantafel
met 2 snelheden , speciaal voor moeilijke banden.
Technische gegevens:
Werkdruk
Elektra aansluiting
Draaisnelheden 2x
Maximum spankracht
Maximum banddiameter
Maximum velgbreedte
Uitwendige opspanning
Inwendige opspanning
Afdrukkracht hieldrukker
Gewicht
Perslucht conditie set
Bandenspanningsmeter
Bandenlichter
Tubeless vulsysteem
Draaitafel 2 snelheden
Machinehuis kleur

: 8-10 Bar
: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW
: 6.5-13 omw./min.
: 1200 NM
: 1120mm (45”)
: 3-12" (305mm)
: 10"-20"
: 12"-23"
: 2500 kg
: 190kg
: Ja
: Ja
: Ja
: Ja
: Ja
RAL 3000

OPTIE:
630015
Hulparm voor bandenwisselaar, type HA 300
Geschikt voor bandenwisselaar Condor 630003
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.

HA 300 - 630015
Voor machine incl. hulparm zie volgende
bladzijde

Voor accessoires zie blz. 12
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“AUTOMATIC TUBELESS ” TYPE TC 702

Art.nr
630004

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
TC 702 - 630004
Standaard toebehoren

Bandenlichter

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:

Perslucht conditieset

Werkdruk
Elektra aansluiting
Draaisnelheden 2x
Maximum spankracht
Maximum banddiameter
Maximum velgbreedte
Uitwendige opspanning
Inwendige opspanning
Afdrukkracht hieldrukker
Gewicht
Perslucht conditie set
Bandenspanningsmeter
Bandenlichter
Tubeless vulsysteem
Draaitafel 2 snelheden
Pneumatisch hulparm

: 8-10 Bar
: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW
: 6.5-13 omw./min.
: 1200 NM
: 1120mm (45”)
: 3-12" (305mm)
: 10"-20"
: 12"-23"
: 2500 kg
: 190kg
: Ja
: Ja
: Ja
: Ja
: Ja
: Ja

Machinehuis kleur RAL 3000

Voor accessoires zie blz. 12
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VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAARS
TYPE G7441 “AUTOMATIC PROFI SERIE”
De ideale machines voor het moderne autobedrijf waar
snelheid een vereiste is. 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.

652006-652009
Tubeless uitvoering
652067-652012

Technische gegevens:
Werkdruk
Elektra aansluiting
Draaisnelheid
Draaisnelheid V serie
Maximum spankracht
Maximum banddiameter
Maximum velgbreedte
Afdrukkracht velgbed

: 8-12 Bar
: 400volt, 3ph, 0,75kW
: 6,5 omw/min.
: 6,5/13 omw/min.
: 1200 NM
: 1050mm (41”)
: 12" (305mm)
: 3600 kg

Type G7441.20 buiten/binnen : 10"-20 "/12"-22.5"

652006

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 drukmeter.
Verder als type G7441V.22
Type G7441Vi.22 buiten/binnen : 11"-22 "/13"-24.5"

652012

Optinele hulparmen
652038 – PLUS 82N

652116 – PLUS 83H

Voor toebehoren pneumatische hieldruk hulparmen
zie blz. 9. Voor accessoires zie blz. 16 – 19

652040 PLUS 73. Dit is een ECO
voordelige uitvoering als alternatief
voor PLUS 83H en kan alleen besteld
worden in combinatie van een nieuwe
bandenwisselaar met kantelarm, af
fabriek.
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VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAARS
TYPE G7645.V.26 HEAVY DUTY
MET 2 DRAAI SNELHEDEN
De ideale machines voor de bandenspecialist, waar
snelheid een vereiste is. Doordacht ontwerp, voor de
veeleisende gebruiker. Robuuste constructie voor een
lange levensduur. Zelf centrerende opspanning met groot
spanbereik, tot 28.5". Achterwaarts scharnierende
pneumatisch bediende montage-arm. Pneumatische
afstelling van de montagekop op de velgrand.
Velgklemmen verstelbaar in 2 standen voor velgen van
12"-28.5". Draaitafel met 2 snelheden.

651758-651759 afgebeeld met
optionele pneumatische hieldruk
hulparm

Technische gegevens:
Werkdruk
Elektra aansluiting
2 snelheden
Maximum spankracht
Maximum banddiameter
Maximum velgbreedte
Afdrukkracht velgbed

: 8-12 Bar
: 400volt, 3ph, 1,1kW
: 6.5-13 omw/min.
: 1200 NM
: 1143mm (45”)
: 17" (431mm)
: 3600 N

Type G7645V.26 buiten/binnen: 10"-26 "/12"-28.5"

Velgklemmen verstelbaar in 2
standen

651758

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 drukmeter.
Verder als type G7645V.26
Met tubeless vulsysteem type G7645iV.26

651759

Breed instelbare opening van de
hieldrukker (2 standen) voor sneller
werken met brede banden

652038 – PLUS 82N

652116 – PLUS 83H

Voor toebehoren pneumatische hieldruk hulparmen
zie blz. 9. Voor accessoires zie blz. 16 – 19

652040 PLUS 73. Dit is een ECO
voordelige uitvoering als alternatief
voor PLUS 83H en kan alleen besteld
worden in combinatie van een nieuwe
bandenwisselaar met kantelarm, af
fabriek.
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HULP ARMEN VOOR RAV BANDENMACHINES MET
EEN NAAR ACHTER KANTELENDE MONTAGE ARM
TYPE “AUTOMATIC”
Pneumatische hulp arm met draaibare zwenkarm met
drukcone. De pneumatisch dwarsarm met roller drukt de
band uit het velg bed en dient tevens om de onderzijde
van band van de velg te tillen. Geschikt voor
bandenwisselaars “Automatic”, (PLUS 83H)
Hulparm serie PLUS 73 voor bandenwisselaars
“Automatic” uitgezonderd G7040-7240 serie
Pneumatisch bediende scharnierende draaibare hulparm
met hefroller voor demontage en hieldruk roller met één
handsbediening voor montage van brede stugge banden.
652035 – PLUS 91

652116
652040

Dit is een ECO voordelige uitvoering als alternatief
voor PLUS 83H en kan alleen besteld worden in
combinatie van een nieuwe bandenwisselaar met
kantelarm, af fabriek.

652038 – PLUS 82H
652040 PLUS 73

652116 - PLUS 83H
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VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR
“AUTOMATIC LEVERLESS ” TYPE TC 889

630209

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.
Nieuw type pneumatische hulp arm met horizontale
hieldrukker en versterkte verticale hoofd kolom

630209

Leverless pneumatische démontage
vinger ZD005

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

Detail Leverless

Detail hulparm 390 H

Technische gegevens:
Werkdruk
Elektra aansluiting
Draaisnelheden 2x
Maximum spankracht
Maximum banddiameter
Maximum velgbreedte
Uitwendige opspanning
Inwendige opspanning
Afdrukkracht hieldrukker
Gewicht
Perslucht conditie set
Bandenspanningsmeter
Bandenlichter
Tubeless vulsysteem
Draaitafel 2 snelheden
Pneumatisch hulparm
Machinehuis kleur

: 8-10 Bar
: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW
: 6.5-13 omw./min.
: 1200 NM
: 1100mm (41”)
: 3-14" (380mm)
: 11"-24"
: 13"-26"
: 2800 kg
: 285kg
: Ja
: Ja
: Ja
: Ja
: Ja
: Ja
: RAL 3000
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BANDENWISSELAAR TYPE G8641iD.24
“SLIVO” LEVERLESS
Opspannen buiten/binnen: 10"-24 "/12"-26.5"

652026

Deze machine is uitgerust met een uniek en
gepatenteerd systeem, genaamd SLIVO, hierbij drukt
zich de de- en montage vinger tussen de hiel van de
band en de velgrand en heft de hiel zonder stres onder
en boven uit het velgbed. Deze metalen de- en montage
vinger vervangt de bandenlichter en voorkomt dat de
velg/band beschadigd wordt. SLIVO is geschikt voor
normale en omgekeerde velgen, Run Flat, SST en BSR.
De de- en montage vinger SLIVO heft de onderste hiel
zonder hulparm boven de velgrand uit.
De elektrische inverter motor zorgt ervoor dat de
draaitafel traploos van 0-15 omw/min. geregeld kan
worden. Velgklemmen verstelbaar in 2 standen voor
velgen van 13"-26.5".

Uitgevoerd met inverter motor
In een paar seconden kunnen de meest moeilijke banden
veilig en probleemloos worden gedemonteerd en weer
gemonteerd worden:
- Een wieldiameter tot 26.5"
Slivo de- en montage vinger

Demontage onderste en bovenste hiel

-

Maximale velgbreedte tot 15"

Technische gegevens:
Werkdruk
Elektra aansluiting
Draaisnelheid variabel
Maximum spankracht
Maximum banddiameter
Maximum velgbreedte
Afdrukkracht velgbed

: 8-12 Bar
: 400volt, 3ph, 0,75kW
: 0-15 omw/min.
: 1200 NM
: 1050mm (41”)
: 15" (381mm)
: 3600 kg

De-montage bovenste hiel

De-montage onderste hiel

Met tubeless vulsysteem

PLUS 73
652040

PLUS 82N
652038

PLUS 83H
652116

652040 PLUS 73. Dit is een ECO voordelige
uitvoering als alternatief voor PLUS 83H en kan
alleen besteld worden in combinatie van een nieuwe
bandenwisselaar met kantelarm, af fabriek.
652038 en 652116 zijn opties die later opgebouwd
kunnen worden. Voor meer opties zie blz. 9
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ACCESSOIRES VOOR CONDOR
BANDENWISSELAARS

630030

630033

630034

630035

630036

630037

Kunststof beschermer voor bandenlichter

630030

Kunststof beschermers voor montagekop

630033

Kunststof beschermer voor hieldrukker

630034

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

630035

Kunststof hiel blokkeerklem voor stugge hiel
”3e handje”

630036

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

630037

Kunststof montagekop met adapter voor snelwissel
systeem

630038

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

630039

Metalen montagekop voor motorfiets banden, voor
alle modellen

630040

Velgklemmen voor motorfiets velgen voor
bandenwisselaar 630000 en 630003 modellen.

630041

Velgklemmen voor motorfiets velgen voor
bandenwisselaar 630010.

630043

630038

630039

630040

630041 - 630043
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Hulparm voor bandenwisselaar, type HA 300
630015
Geschikt voor bandenwisselaar Condor 630003
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.

630015
Pneumatisch mobiele bandenlift
630016
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.

630016

630017

Pneumatische wiellift voor wielbalancers
De wiellift wordt aan de zijkant bij de balanceer as
opgesteld. Doormiddel van voetbediening pneumatisch
up/down, met de slede wordt het wiel op de balanceer as
geschoven.

630017

630065
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.

630065
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HULPMIDDELEN VOOR DÉ – EN MONTAGE
Hulpstuk voor dé- en montage van BSR ring
(GR BSR RING)

651688

24" hieldrukset, met trekkoord (G1000A32).

652062

Verlengkoord van 24" naar 28" t.b.v. 22" hieldrukset.
G1000A32, (G1000A36)

652063

Meenemer voor hieldrukset G100032, G800A58

651779

651688

652032

652063

HULPMIDDELEN VOOR DÉ- EN MONTAGE
MACHINES SWING EN AUTOMATIC SERIES

651779

651640

651641

Hieldruk rol, voor alle machines met montage kop
zonder snelwissel systeem, alleen af fabriek
(G800A18)
Hieldruk rol, voor alle machines met montage kop met
snelwissel systeem. (G800A18PS)

651640

651641

Detail 651640 en 651641

650468

Kunststof hiel blokkeerklem voor stugge hiel (G84A13) 650468
”3e handje”.
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BANDEN VULSYSTEMEN
Bandenspanningsmeter voor alle modellen
uitgezonderd tubeless (G84A1)

650423

Michelin bandenspanningsmeter voor alle modellen
uitgezonderd tubeless (G84A2)

650424

Michelin bandenspanningsmeter en drukregelaar tot 3.5
Bar CE norm. Voor alle modellen uitgezonderd tubeless
modellen.(G84A15N)

650457

Bandenspanningsmeter en drukregelaar tot 3.5 Bar CE
norm. Michelin bandenspanningsmeter en drukregelaar
tot 3.5 Bar CE norm. Voor alle modellen uitgezonderd
tubeless modellen. (G84A14)

651620

650423

650424

650457

650458
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MONTAGEKOPPEN VOOR SNELWISSEL ADAPTER
Snelwissel adapter, zonder montagekop, inclusief
houder, montagekoppen moeten apart besteld worden.
(G800A70)
652044

652042

De snelwissel adapter vervangt de standaard montagekop, hierop kunnen de onderstaande montage koppen
worden aangesloten.

652047

652057

Snelwissel adapter G800A70

Houder voor G800A70

Kunststof montagekop voor personenwagen banden
voor snelwissel systeem (G800A70), (G800A72)

652044

Kunststof montagekop voor motorfiets banden
voor snelwissel systeem (G800A70), (G800A74)

652047

Kunststof montagekop voor ATV velgen voor
snelwissel systeem (G800A70), (G800A76)

652054

Kunststof montagekop voor snelwissel systeem
(G800A70) voor serie G7040-7240-7246. (G800A73)

652046

652046

652039

652045

Speciale metalen montagekop voor alu-velgen waarbij
de spaken bol naar buiten staan, voor snelwissel
systeem (G800A70), (G800A110)
As adapter voor snelwissel adapter (G800A70) voor alle
montagekoppen met snelwissel aansluiting. (G800A75)

652028 KOMPLEET
652029 MONTAGEKOP

652039

652045

KUNSTSTOF MONTAGEKOP SWING ARM
Ter vervanging van de standaard metalen kop op de
swing arm machines Ravaglioli. Bestaat uit:
• Metalen support met kunststof montagekop met
instelbare werkhoek, G800A60
• Verwisselbare kunststof montagekop 770011650

652028

KUNSTSTOF MONTAGEKOP KANTEL ARM
Ter vervanging van de standaard metalen kop op de
kantel arm machines Ravaglioli. Bestaat uit:
• Metalen support met kunststof montagekop
G800A126
• Verwisselbare kunststof montagekop 140440311

652038

652029

652043
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KUNSTSTOF BESCHERMERS VOOR ALU-VELGEN
Kunststof beschermers
voor alle draaitafels nieuw model 20-22" met hogere
velgklemmen, v.a. 7/2013. (G800A98)

651618

Kunststof beschermers voor (4x) velgklemmen t.b.v.
alu-velgen. Geschikt voor alle draaitafels 24-26"
(G800A6)

651602

Kunststof beschermers voor (4x) velgklemmen t.b.v.
alu-velgen. Voor alle draaitafels 30"-32"(G800A7)

651604

Kunststof beschermers voor (4x) velgklemmen t.b.v.
alu-velgen voor binnenkant velg. Geschikt voor alle
draaitafels 30"-32" (G800A54)

651623

Kunststof beschermers (2x) voor standaard
montagekop.

651606

Kunststof beschermers (2x) voor standaard
montagekop (G800A8)

651608

651602 en 651618

651604

651623

651606

651608
Kunststof beschermer voor bandenlichter voor alle RAV 651456
bandenwisselaars, G1000A13 (5x)
Kunststof beschermer voor hieldrukker t.b.v. alle type
machines, uitgezonderd “BIKE” (G800A11)

651612

651456

651612

Kunststof beschermer voor velgrand en hielband run
flat banden.(G800A32)

651614

651614
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TOEBEHOREN VOOR PERSONEN WAGEN
BANDENWISSELAARS
t.b.v. montage van motorfiets velgen
650469

Hieldrukker voor motorfiets velgen t.b.v. alle
machines(G800A78) standaard op BIKE serie

650469

Vaste velgklem (4x) voor motorfietsvelgen vergroten
het klembereik met 5" t.b.v. draaitafel 26",28" tot 7/2013,
(G800A107)

650466

Fast-Fit overzet velgklem (4x) voor motorfietsvelgen,
vergroten het klembereik met 5" t.b.v. draaitafel 20"-22"
v.a. 7/2013 (G800A99)

650465

Adapter (4x) voor G84A5,G84A21,G84A34, verkleinen
het klembereik met 2" t.b.v. alle type machines met een
draaitafel van 24-26-28" (G84A24)

650464

650463-650465-650466

650464

Adapter (4x) voor G800A99 en G800A107, verkleinen het 651622
klembereik met 2" en 4" bij buiten opspanning.
(G800A111).

651622
Pneumatische bandenlift voor alle modellen (G800A35) 651667

651667
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DIVERSE ACCESSOIRES VOOR
BANDENWISSELAARS
Verstelbare hieldrukker, hiermede wordt de hoek
veranderd waarmee de hieldrukker t.o.v. de hiel van de
band staat. Aan te bevelen bij laag profiel banden met
een grote diameter. 1e montage af fabriek. voor type
G7645 serie .(GA800A26).

651686

Standaard bandenlichter (G1000A52)

651617

Pneumatische wiellift voor wielbalancers en demontage
machines (GR 83)

650592

651686

650592

Wiellift opgesteld tussen wielbalancer en
bandenwisselaar, verplaatsen van de velg zonder tillen.

630016

Pneumatisch mobiele bandenlift LM-100
630016
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.

630065

Rollenbed t.b.v. bandenwisselaars
630065
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.
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631600
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.
631600 Tyretrolley

631603 stapelpaal tyretrolley

Stapelpaal voor ongebruikte TyreTrolley’s (15 stuks)

631603

Werkplaatskruk met opbergbakjes en 4 zwenkwielen.

631605

Werkplaatskruk met opbergbakjes en 5 zwenkwielen.

630606

CONDOR SCHAAR HEFBRUG
Serie WIELVRIJ TYPE CL 300

631605

631606

De hefbrug is voorzien van 2 stuks krachtige hefcilinders
die de brug snel op de vereiste hoogte brengen.
Ruime hefplateau’ s met scharnierende op- en afritten.
Mechanische gelijkloop systeem tussen de beide
platforms. Robuuste constructie volgens de Europese
veiligheidsnormen. CE gecertificeerd volgens
NEN-EN1493-2010.
Technische gegevens type CL 300:
Hefvermogen
: 3.000 kg.
Hefhoogte opbouw
: 1.000 mm.
Minimale hoogte opbouw
: 105 mm.
Lengte platforms
: 1.420 / 2.028 mm.
Breedte platforms
: 460 mm.
Aandrijving elektro hydraulisch : 230 volt, 0,3 kW.
Rubber opname blokken
: 4 stuks 160x120x38mm

Afgebeeld 630120 met optie
Optie: wiel set met trekstang 630121

Eenvoudig te verplaatsen met wiel set
met trekstang (optie)

630120

Mobiel als vast te gebruiken, ideaal als extra hefbrug
voor winter/zomer banden wissel seizoen of als
schade hefbrug.
Optie:
Wiel set met trekstang

630121

Set lage op/afritten, slechts 45mm hoog voor lage
voertuigen.

630130
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