Bandenwisselaars - middengat
Omschrijving
BANDEN DE-EN MONTAGE MACHINE G 1065.EL
“PROFESSIONAL” LEVERLESS
Deze machine is ontworpen voor intensief gebruik bij de
banden specialist. De hydraulische dubbele hieldrukker
kan ieder soort wiel zonder beschadigingen verwerken

Art.nr
651406

De opspanning geschied centraal door het middengat
van de velg. Het centrale vergrendel systeem zorgt voor
een stabiele opspanning. Hierdoor kunnen wielen tot 28"
moeiteloos worden verwerkt. Ook voor omgekeerde
velgen.
De elektrische inverter motor zorgt ervoor dat bij te veel
druk op hiel van de band de draaisnelheid automatisch
wordt gereduceerd, zodat beschadiging van de hiel
voorkomen wordt.
Dubbel werkende hydraulische hieldrukker met 2
kunststof rollen, onder en boven de band.
Voorzien van kunststof montagekop aan 3-delige
scharnierende montage arm.
Extra hieldrukker, snel bij normale velgen
G 1065 EL
Technische gegevens:
Centrale opspanning en hydraulische Draaitafel snelheid max.
hiel afdruk rollen.
Maximale torque
Werkdruk maximaal
Maximale wieldiameter
Hieldrukker opening
Wiel opspanning
Elektramotor
Geluidsniveau
Gewicht

Ergonomisch
werken

: 0-15 omw/min.
: 1200 Nm
: 10 bar
: 1143 mm
: 19"
: 10-28"
: 1.5 Kw inverter
: <80 dB
: 212 kg

As in 3 hoogtes Speciale kunststof
verstelbaar
montagekop
OPTIES:

Standaard toebehoren

2 afdruk rollen onder en boven

Hulparm PLUS94
651471

Wiellift G1000A129NP
651475
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G 8945 D.26 S LEVERLESS – MEMORY
Deze machine is ontworpen voor intensief gebruik bij de
banden specialist. De hydraulische dubbele hieldrukker
kan ieder soort wiel zonder beschadigingen verwerken.
Memory, stel de hieldrukker 1 maal in, en met een
pedaaldruk komt dan in de juiste positie op de velgrand
terug.

Art.nr
652024

De opspanning geschied centraal door het middengat
van de velg. Het centrale vergrendel systeem zorgt voor
een stabiele opspanning. Hierdoor kunnen wielen tot 26”
moeiteloos worden verwerkt. Ook voor omgekeerde
velgen.

G 8945 D.26 S

Technische gegevens:
Draaitafel snelheid max.
Afdrukkracht hieldrukrol
Maximaal draaimoment
Werkdruk maximaal
Maximale wieldiameter
Hieldrukker opening
Wiel opspanning
Elektramotor
Geluidsniveau
Gewicht

Demontage vinger

: 6,5/13 omw/min.
: 1200 kg
: 1200 nm
: 10 bar
: 1143 mm
: 15”
: 10-26”
: 1,5 kW.
: <80 Db
: 212 kg

Hielrollers onder/boven

Vulinrichting met pedaal bediening

Hulparm PLUS91AKC
Inclusief

Wiellift G800A121NP
Inclusief

Standaard toebehoren
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Art.nr

G1190.30 - AUTO-TOUCH

652049

Deze machine is uitgerust met uniek en gepatenteerd
systeem, genaamd AUTO-TOUCH, hierbij drukt zich de
de- montage vinger tussen de hiel van de band en de
velgrand en heft de hiel zonder stres onder en boven uit
het velgbed. Deze kunststof de- montage vinger
voorkomt dat de velg/band beschadigd wordt.
Auto-TOUCH is geschikt voor normale en omgekeerde
velgen, Run Flat, SST en BSR.

G1190.30 AUTO-TOUCH
MET
PNEUMATISCHE HIELDRUKKER

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 elektrische inverter
motor zorgt ervoor dat de draaitafel traploos van 0-15
omw/min. geregeld kan worden.
In een paar seconden kunnen de meest moeilijke banden
veilig en probleemloos worden gedemonteerd en weer
gemonteerd worden:
- Een wieldiameter tot 47"
- Velgen van 10" tot 30"
- Maximale velgbreedte tot 15"

Standaard toebehoren

Optie
Pneumatische wiellift G1000A99NP
652055 voor G1190.30 in combinatie
met standaard hieldrukker

Technische gegevens:
Draaitafel snelheid variabel.
Maximale torque
Werkdruk maximaal
Maximale wieldiameter
Afdrukkracht per arm
Afdrukbeweging
Wiel opspanning
Elektromotor
Elektromotor (hulp)
Geluidsniveau
Gewicht
Voeding

: 0-15 omw/min.
: 120 Kgm
: 8-10 bar
: 1143mm
: 1200kg
: automatisch
: 10-30"
: 1.5 Kw inverter
: 0,75 Kw
: <80 dB
: 370 kg
: 230 volt 50 Hz.

Standaard toebehoren:
Pedaal bediende banden vulsysteem met manometer,
hieldrukset met treksysteem tot 28", G1000A67 en
opspancone voor centrale middengat opspanning,
pneumatische hulparm met hieldrukker. Snelspanmoer.
Zijaanzicht met bedieningspaneel

AUTO-TOUCH functie
Auto-TOUCH is geschikt voor normale en omgekeerde
velgen, Run Flat, SST, en BSR.
Voor meer opties en toebehoren zie bladzijde 5
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TC 896 – 630009

Pneumatische leverless dé- en montage vinger
ZD05

Detail ZD05

Hieldrukker voor
Stugge banden

Detail dé- en montage
vinger ZD05 met
hieldruk roller

Centrale opspan as

Bovenste hieldrukrol

Bedienings paneel
hieldruk rollers

Bandenlift

Omschrijving

Art.nr

VOLAUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR
“AUTOMATIC LEVERLESS ” TYPE TC 896

630009

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.
Hieldrukkers en dé- en montage vinger
Aan de rechterkant van de machine bevinden zich
pneumatische hieldruk armen met de boven/onder
hieldrukrollen.
Aan de linkerkant van de machine bevindt zich de
pneumatische hieldrukker voor stugge brede banden.
Aan de centrale montage arm bevindt zich de
pneumatische dé- en montage vinger.
Leverless hieldrukkers met rollen
De pneumatische dé- en montage vinger ZD05 en 2
pneumatische hieldukkers met rollen heffen de hiel
van de band met een hulparm boven de velgrand uit.
De elektrische 2 snelheden motor zorgt ervoor dat de
draaitafel van 6,5-13 omw/min. geregeld kan worden.
Centrale middengat opspanning
Centrale opspanning door het middengat van de velg.
Het vergrendel systeem zorgt voor een stabiele
opspanning. Hierdoor kunnen wielen van 13" tot 30"
moeiteloos worden verwerkt. Ook voor omgekeerde
velgen.
Bandenlift
Pneumatische wiellift aan de linkerzijde maakt het tillen
van zware band/wielcombinaties overbodig.
Technische gegevens:
Werkdruk
Elektra aansluiting
Draaisnelheden 2x
Maximum spankracht
Maximum band diameter
Maximum velg breedte
Midden gat opspanning
Gewicht
Perslucht conditie set
Bandenspanningsmeter
Draaitafel 2 snelheden
Pneumatisch hulparmen

: 8-10 Bar
: 400volt, 3ph, 0,75/1.1kW
: 6.5-13 omw./min.
: 1200 NM
: 1200mm (41”)
: 3-14" (356mm)
: 13"-30"
: 510 kg
: Ja
: Ja
: Ja
: 2x

Hieldrukker voor
Stugge banden
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Art.nr

HULPMIDDELLEN LEVERLESS MODELLEN

651450

Montagekop voor alle Flash modellen, (G1000A14)

651450

Bandenlichter “Halve maan” (G1000A11)
Standaard op G1045.EL

651485

Kunststof velgbeschermers voor montagekop voor
G8945 serie Flash, 5 stuks, (G1000A12K)

651455

Rubber beschermers,10 stuks voor wielsteunplaat t.b.v. 651611
G1000-1100-1200-8945 serie (G1000A81K)

651485

Kunststof beschermer, voor meenemer op steunplaat 5 651628
stuks voor , G1000-1100-1200-8945 serie (G1000A70K)
651455

651627

651628

651457

651611

Kunststof beschermer, voor sluitcone, 5 stuks voor ,
G1000-1100-1200-8945 serie (G1000A66K)

651627

Universele flens voor dichte velgen t.b.v. machines
G1000-1100-1500-1800 serie, (G1000A72)

651457

Trekinrichting voor pneumatische hieldrukker
PLUS91AKC-PLUS91AKL, (G1000A58)

651779

Quick centrale opspan conus
Middengat velgopspanning d.m.v. opspan conus voor
G1100-1200 serie (G1000A138)

652074

Pneumatische wiellift voor wielbalancers en demontage
machines (GR 83)

650592

651779

652074

Rollenbed t.b.v. Condor 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.

650592

630065
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Art.nr

CONDOR SCHAAR HEFBRUG
Serie WIELVRIJ TYPE CL 300
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.
Afgebeeld 630113 met optie
Optie: wiel set met trekstang 630121

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

630113

Mobiel als vast te gebruiken, ideaal als extra hefbrug
Eenvoudig te verplaatsen met wiel set
voor winter/zomer banden wissel seizoen of als
met trekstang (optie)
schade hefbrug.
Optie:
Wiel set met trekstang
Set lage op/afritten, slechts 45mm hoog voor lage
voertuigen.

630121
630130
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