Bandenwisselaars TRUCK
Omschrijving

Art.nr

Inhoud hoofdstuk truck Bandenwisselaars

Blz.2

Condor fleetowner truck bandenwisselaar 22.5"

Blz.2

Condor universele truck bandenwisselaar 14"-26"

Blz.3

Ravaglioli mobiele/stationaire truck bandenwisselaar
11"-27"

Blz.4-5

Ravaglioli fleetowner truck bandenwisselaar 11"-27"

Blz.6

Condor universele truck bandenwisselaar 14"-56"

Blz.7-8

Ravaglioli universele truck bandenwisselaar 11"-56"

Blz.9-14

Accessoires voor truck bandenwisselaar

Blz.15-15

Blz.3

Blz.4

Blz.5

Blz.6

Blz.7-8

Blz.9-14

Blz.15-16
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Bandenwisselaars TRUCK

TC 530 - 630027

Opspannen van de velg op kantelbare centrale
opspan as

Omschrijving

Art.nr

CONDOR BANDENWISSELAAR VOOR
TRUCKBANDEN TOT 22.5" TYPE TC 530

630027

De belangrijkste kenmerken zijn:
• Geschikt voor banden van 17.5" -19.5" en 22.5"
• Centrale instelbare opspanning 17.5" -19.5" en
22.5"
• Stationair gebruik voor fleetowner
• Plaatsbesparing tot ca.40% t.o.v. traditionele
bandenwisselaar.
• Max. banddiameter 1200mm
• Max. band breedte 445mm
• Hydraulische kantelbare centrale montage as
• Hydraulische in hoogte verstelbare montage
• Aansluitspanning, 400 volt 3ph.
• Werkwijze: De band/wiel combinatie wordt
horizontaal voor de centrale montage as
geplaatst, dan wordt het wiel gekanteld in een
verticale positie. De opspanning wordt ingesteld
op de velg opening.
• Hierna wordt de leverless bandenlepel tussen de
band en de velg gedrukt en omhoog getrokken
zodat de band van de velg komt.
• De montage kolom met bandrollers is in hoogte
verstelbaar en is voorzien van 2 hieldrukkers.
• De onderste hieldrukker van in 3 verschillende
hoogte versteld worden.
• Geschikt voor 80% van de truckbanden
HIELKLEM voor alu-velgen wordt standaard
meegeleverd.

De hydraulische “leverless” bandenlepel trekt de
band omhoog boven de velgrand.

630064

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 3000
Standaard meegeleverd
: bandenlichter+hielklem

Montage met hieldruk roller van de band op velg

630064

Onderste hieldruk roller tilt de band van de velg
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Omschrijving

Art.nr

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

630012

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.
630012

630064

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 3000
Standaard meegeleverd
: bandenlichter+hielklem
HIELKLEM voor alu-velgen

630064

630012
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Art.nr

BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN
TOT 27" TYPE GRS 926
De belangrijkste kenmerken zijn:
• Geschikt voor mobiel gebruik in een
servicewagen
• Stationair gebruik voor fleetowner
• Tevens geschikt voor landbouwvelgen
• Max. banddiameter 1300mm/51"
• Max. band/velgbreedte 950mm/37.4"
• Hydraulische opspanning 11"-27" GRS 926
• Mechanische opspanning 221-281mm velgen
van 14"-27" GRS 926.ST
• Draaibare bedieningsconsole
• Hydraulische in hoogte verstelbare montage -as
• Minimum hoogte 330mm, minimum opspanning
90mmØ
• Gewicht 340kg GRS 926.ST
651497
• Gewicht 378kg GRS 926
651498
• Aansluitspanning 1.1+2 kW, 400 volt 3ph.
Opties:
4 stuks velgklem beschermers t.b.v. GRS 926,
G108A1

651510

Hielklem voor ALU velgen, G90A6

650493

Hieldrukker schotel, G108/22

651525

Hydraulische opspanning GRS 926

Hydraulische velggat opspanning tot min/max
90/221mm velgopening. GRS 926

Mechanische middengat opspanning
221-281mm GRS 926.ST

G108A1

G90A6
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Bandenwisselaars TRUCK

Neemt slechts 50cm laadvloer in, snel
hydraulisch uitgeklapt en klaar voor
gebruik.

De velg opspanning kan tot 330mm
vanaf de bodem worden neergelaten

Omschrijving

Art.nr

MOBIELE BANDENWISSELAAR VOOR
TRUCKBANDEN TOT 27" TYPE GRS 926.MOVI

651499

De belangrijkste kenmerken zijn:
• Geschikt voor mobiel gebruik in een
servicewagen of aanhanger
• Wordt hydraulisch uit het voertuig uitgeklapt
• Tevens geschikt voor landbouwvelgen
• Max. banddiameter 1300mm/51"
• Max. band/velgbreedte 950mm/37.4"
• Hydraulische opspanning 11"-27"
• Bluetooth afstandsbediening
• Stand-by functie, na 5 sec. niet in gebruikt stopt
het hydraulische aggregaat.
• Hydraulische in hoogte verstelbare montage-as
• Minimum hoogte 330mm, minimum opspanning
Ø 90mm.
• Gewicht 403 kg
• Aansluitspanning 1.5+2.2 kW, 400 volt 3ph.
Opties:
4 stuks velgklem beschermers t.b.v. GRS 926,
G108A1

651510

1 stuks hielklem voor ALU velgen, G90A6

650493

Eenvoudig opspanning

Hydraulische velggat opspanning tot min/max 90/221mm
velgopening.
Bluetooth afstandsbediening

651510

650493
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AUTOMATISCHE BANDENWISSELAAR
VOOR TRUCKBANDEN VAN 11" TOT 27" GTB 16N

651501

Een nieuw concept, speciaal voor tubeless banden, zeer
snel, compact en robuust. Zeer geschikt voor die situaties
waar grote hoeveelheden banden worden verwerkt.

GTB 16N
Hieldrukkers voor en achter de velg

In hoogte verstelbare opspankop

De grote opspankop en de wielslede
maken het mogelijk ook “Super-Single”
banden te monteren.

651515

651511

Voorzien van 4 hieldrukkers met een speciale vorm aan
de voor en achterzijde van de band.
Hydraulische aandrijving vanaf de ergonomisch
geplaatste besturingsconsole op de flexibele arm.
De draaitafel kan niet alleen voor en achteruit draaien,
maar tevens naar boven en beneden versteld worden..
Deze horizontale beweging grijpt het wiel en brengt het
naar de hieldruk armen zonder dat de bediener geen
gevaar loopt door een vallende velg.
Technische gegevens:
Min/max. velgdiameter
Max. wielgewicht
Afdrukkracht hieldrukker
Aansluitspanning
Min/max. velgopening
Minimum opspanhoogte
Draaisnelheid
Gewicht
HxLxB

: 11" - 27"
: 1200kg
: 18000 N
: 400 volt. 3ph. 1.5 kW+2kW
: 90 - 288 mm
: 330mm.
: 8 r.p.m.
: 610 kg
:1980x2370x1485mm

Snelle montage en demontage doormiddel van
gepatenteerde montage beugel en 2 separate
afdrukarmen. In 30 sec. een normale truckband
gedemonteerd en gemonteerd.
Wiellift voor GTB16N (G108A6)
Set (4x) bescherm klemstuk voor alu-velgen (G108A2)
Geplastificeerde ringkit voor GTB16N (G108A8)

651517

651518

651519
Plastic opspankop beschermer GTB16N (G108A9)
Hieldrukker voor velgen met sluitring (G108A24)

651515
651511
651517
651518
651519
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BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN
VAN 14" tot 46/56" TYPE TC 505

630013

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.

630013

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 3000
Standaard meegeleverd
: 1xbandenlichter+hielklem

630060
Set verlengstukken van 46" tot 56"
voor velg opspanning

630013
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UNIVERSELE BANDENWISSELAAR
TYPE SERIE TC 515

630014

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"

630014

De montagekopslede en opspaninrichting bewegen zich
hydraulisch. De dé- en montagekop wordt hydraulisch op
en neer bewogen en draait van montage naar
demontage.
Technische gegevens:
Voor banden soort
Geschikt voor bandenmaten
Aansluitspanning
Maximum banddiameter
Maximum bandbreedte
Gewicht
Kleur
Standaard meegeleverd

: Truck-Grondverzet
: 14" tot 46" (56")
: 400 volt 3ph. 1.5-3 kW
: 2300mm
: 1100mm
: 987 kg
: Rood Ral 3000
: velgklem
: bandenlichter

630060
Set verlengstukken van 46" tot 56"
voor velg opspanning

630014
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BANDENWISSELAAR VOOR TRUCKBANDEN
VAN 11" tot 27" TYPE G96N

651496

Deze universele machine is geschikt voor banden van
vrachtwagens en autobussen met een diameter
van 11” tot 27”. Ook geschikt voor “Super-Single” banden
De hydraulische druk voor de velgklem inrichting is
instelbaar, zodat beschadiging van de velgrand
voorkomen kan worden.
De hydraulisch aangedreven dubbele hieldrukker maakt
het werken snel en eenvoudig.
G96N

Bedieningsconsole draaibaar
voor een optimaal zicht

De bedieningsconsole blijft altijd bij de hieldrukker en is
tevens draaibaar, zodat een optimaal zicht gehandhaafd
blijft op de werkzaamheden.
Technische gegevens:
Voor banden soort
: universeel
Geschikt voor bandenmaten : 11” tot 27”
Aansluitspanning
: 400 volt 3ph. 1x0.75+
1x2.2KW.
Maximum banddiameter
: 1640 mm
Maximum bandbreedte
: 925 mm
Gewicht
: 454 kg
Afmeting
: LxBxH 1880x1620x
1360 mm
Kleur
: blauw Ral 5015
Standaard meegeleverd
: 1xbandenlichter (G108A3)

Montagekop met handbediende
instelling en snel ontgrendel inrichting

Overzichtelijk werken

650493

Hielklem voor alu-velgen t.b.v. alle RAV machines
(G90A6)

650493

Set (4x) bescherm klemstuk voor alu-velgen (G108A2)

651511

Inverter gestuurde elektromotor, maakt het mogelijk de 651520
draaisnelheid te van de opspaninrichting te regelen met
een snelheid van 1-5-10 r.p.m. Zeer geschikt om het
loopvlakprofiel van de band te bewerken.
Alleen bij bestelling af fabriek.

651511
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UNIVERSELE BANDENWISSELAAR TYPE G9156.11N 652097

G9156.11N 652097

G9156.13N en G9156EI
652098
652099

Deze universele machine is geschikt voor banden van
vrachtwagens, landbouw- en grondverzet machines met
een diameter van 11" tot 43 met optie G108A12 tot 56".
Opspaninrichting met 2 draaisnelheden.
De hydraulische velgklem inrichting kan zowel voor
velgen met een middengat of op de binnenrand van de
velgen worden gebruikt.
De hydraulische druk voor de velg kleminrichting is
instelbaar, zodat beschadiging van de velgrand
voorkomen kan worden.
De zwenkbare bedieningsconsole op arm blijft altijd bij
de hieldrukker en is tevens 120° draaibaar, zodat een
optimaal zicht gehandhaafd blijft op de werkzaamheden.
Technische gegevens:
Voor banden soort
Geschikt voor banden
Met verlengstukken G108A12
Aansluitspanning
Maximum banddiameter
Maximum bandbreedte
Draaisnelheid variabel
Max. wielgewicht
Kleur
Standaard meegeleverd

: universeel
: 11" tot 43"
: tot 56"
: 400 volt 3ph. 1x1.3 +
1x 1,85kW
: 2300mm/90.5"
: 1100mm/43"
: 4-8 omw. p.m.
: 2700kg
: blauw Ral 5015
: 1 x velgklem
: 1 x bandenlichter

Minimum velg-gat hoogte 330mm
UNIVERSELE BANDENWISSELAAR TYPE G9156.13N 652098
ideaal voor 19" en 22.5" truck banden Als 652097, echter voor velgen met een diameter van
traploos opspannen v.a. 90 mm/4"
11" tot 43/56" .Met verlengstukken G108A12 tot 56"
en een maximale bandbreedte van 1300mm.
Bediening vanaf verplaatsbare bedieningsconsole.
651522

651514

UNIVERSELE BANDENWISSELAAR TYPE
G9156.13Ei
Als 652098, echter voor velgen met een diameter van
11" tot 43/56" .Met verlengstukken G108A12 tot 56"
en een maximale bandbreedte van 1300mm.
Bediening vanaf verplaatsbare bedieningsconsole.

652099

Set verlengstukken tot 56" (G108A12)

651522

Adapter met vergrote grip (G108A5)

651514

Set (4x) bescherm klemstuk voor alu-velgen (G108A1)

651510

Hielklem voor alu-velgen (G90A6)

650493

Velgrand klemmen set (2x) voor landbouw banden
(G90A3)

650491

651510

650493

650491
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UNIVERSELE BANDENWISSELAAR
TYPE G10156.15N

651505

Deze universele machine is geschikt voor banden van
vrachtwagens, landbouw- en grondverzet machines met
een diameter van 11" tot 42/56".
Opspaninrichting met 2 draaisnelheden.
De hydraulische velgklem inrichting kan zowel voor
velgen met een middengat of op de binnenrand van de
velgen worden gebruikt.
De hydraulische druk voor de velg kleminrichting is
instelbaar, zodat beschadiging van de velgrand
voorkomen kan worden.
Montagekop handmatig verdraaien -heffen en
verplaatsen.
Bediening vanaf zwenkbare bedieningsconsole op
arm

G10156.15N

Type G10156.15
651506
Stand-by functie, na 5 sec. niet in gebruikt stopt
het hydraulische aggregaat.
• Montagekop automatisch verdraaien -heffen en
verplaatsen.
• Technische gegevens als G10156.15N
Bediening vanaf verplaatsbare bedieningsconsole.
•

Technische gegevens:
Voor banden soort
Geschikt voor banden
Met verlengstukken G108A12
Aansluitspanning

G10156.15

651522

650493

651514

650491

651510

651513

Verplaatsbare bedieningsconsole met
kabel
651506

Maximum banddiameter
Maximum bandbreedte
Draaisnelheid variabel
Gewicht
Kleur
Standaard meegeleverd

: universeel
: 11" tot 42"
: tot 56"
: 400 volt 3ph. 1x1.3 +
1x 1,85kW
: 2550mm/100"
: 1500mm/42"
: 4-8 omw. p.m.
: 1250kg
: blauw Ral 5015
: 1 x velgklem
: 1 x bandenlichter

Set verlengstukken tot 56" (G108A12)

651522

Adapter met vergrote grip (G108A5)

651514

Set (4x) bescherm klemstuk voor alu-velgen
(G108A1)

651510

Hielklem voor alu-velgen (G90A6)

650493

Velgrand klemmen set (2x) voor landbouw banden
(G90A3)

650491

Hieldrukker voor alle modellen (G108A4)

651513
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651522

Montagekop G9256.11 SL

Automatisch
heffen

Art.nr

UNIVERSELE BANDENWISSELAAR
TYPE G9256.11 SL

652101

Deze universele machine is geschikt voor banden van
vrachtwagens, landbouw- en grondverzet machines met
een diameter van 11" tot 42/56".
Opspaninrichting met 2 draaisnelheden.
De hydraulische velgklem inrichting kan zowel voor
velgen met een middengat of op de binnenrand van de
velgen worden gebruikt.
De hydraulische druk voor de velg kleminrichting is
instelbaar, zodat beschadiging van de velgrand
voorkomen kan worden.
Montagekop automatisch, heffen en verplaatsen.
Snel handmatig verdraaien van de montagekop.
Bediening vanaf verplaatsbare bedieningsconsole.
Stand-by functie, na 5 sec. niet in gebruikt stopt de
motor.

G9256.11 SL

Handmatig
verdraaien

Omschrijving

Technische gegevens:
Voor banden soort
Geschikt voor banden
Met verlengstukken G108A12
Aansluitspanning

Maximum banddiameter
Maximum bandbreedte
Draaisnelheid variabel
Gewicht
Automatisch Kleur
verplaatsen Standaard meegeleverd

: universeel
: 11" tot 42"
: tot 56"
: 400 volt 3ph. totaal
6,7kW (4 motoren)
: 2200mm/87"
: 1000mm/40"
: 4-8 omw. p.m.
: 820kg
: blauw Ral 5015
: 1 x velgklem
: 1 x bandenlichter

Set verlengstukken tot 56" (G108A12)

651522

Verplaatsbare bedieningsconsole met
kabel
652101
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UNIVERSELE BANDENWISSELAAR
TYPE SERIE G 9256
Deze universele machine is geschikt voor banden van
vrachtwagens, landbouw- en grondverzet machines met
een diameter van 11" tot 42/56".
Opspaninrichting met 2 draaisnelheden.
De hydraulische velgklem inrichting kan zowel voor
velgen met een middengat of op de binnenrand van de
velgen worden gebruikt.
De hydraulische druk voor de velg kleminrichting is
instelbaar, zodat beschadiging van de velgrand
voorkomen kan worden.
De montagekop en opspaninrichting bewegen zich
hydraulisch.
Minimum velg-gat hoogte 330mm ideaal voor 19" en
22.5" truck banden traploos opspannen v.a. 90 mm/4"
Elektrische rem voor het onmiddellijk stoppen van de
werkzaamheden, voorkomt beschadigingen aan van de
band.
Bediening vanaf verplaatsbare bedieningsconsole.
G9256.15

Verplaatsbare bedieningsconsole met
kabel
652103

651522

651510

651514

Technische gegevens:
Voor banden soort
Geschikt voor banden
Met verlengstukken G108A12
Aansluitspanning
Maximum banddiameter
Maximum bandbreedte
Draaisnelheid variabel
Draaisnelheid inverter
Gewicht
Kleur
Standaard meegeleverd

: universeel
: 11" tot 42"
: tot 56"
: 400 volt 3ph. totaal
7,5kW (4 motoren)
: 2450mm/96"
: 1500mm/59"
: 4-8 omw.p.m.
: 1-6-12 omw.p.m.
: 1200kg
: blauw Ral 5015
: 1 x velgklem
: 1 x bandenlichter

UNIVERSELE BANDENWISSELAAR G9256.15
Volledig automatisch aangestuurde montagekop

652103

Set verlengstukken tot 56" (G108A12)

651522

Set bescherm klemstuk voor alu-velgen (G108A1)

651510

Adapter met vergrote grip (G108A5)

651514

G9256.15

Optie : bluetooth draadloze
afstandbediening voor 652103
zie prijslijst 652113
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UNIVERSELE BANDENWISSELAAR
TYPE SERIE G10360
Deze universele machine is geschikt voor banden van
landbouw- en grondverzet machines met een diameter
van 11" tot 42". Met optionele verlengstukken tot 60"
De montagekop en opspaninrichting bewegen zich
hydraulisch en maakt een omgaande beweging om het
wiel, zodat de montageslede niet verplaatst hoeft te
worden.
Bediening vanaf verplaatsbare bedieningsconsole.
G10360.15 – G10360D.15 –
G10360D.17

Technische gegevens:
Voor banden soort
Geschikt voor bandenmaten
Met verlengstukken G108A12
Aansluitspanning
Maximum banddiameter
Maximum bandbreedte
Draaisnelheid variabel
Draaisnelheid inverter
De montagekop maakt een omgaande
Maximum wielgewicht
beweging om het wiel
Afdrukkracht hieldrukker
Gewicht
Kleur
Standaard meegeleverd

: Grondverzet
: 11" tot 42" (58")
: tot 60"
: 400 volt 3ph. 2.2 kW
: 2700mm/106"
: 1500/1700mm
: 4-8 omw.p.m.
: 1-6-12 omw.p.m.
: 2300 kg
: 3600 kg
: 1750 kg
: blauw Ral 5015
: 1 x velgklem
: 1 x bandenlichter

UNIVERSELE BANDENWISSELAAR G10360.15
Met de telescopische montagevinger Volautomatisch hydraulische heffende montagearm.
Maximum bandbreedte 1500mm.
behoeft de montagekop niet meer
gedraaid worden
UNIVERSELE BANDENWISSELAAR G10360.17
Vol-automatisch hydraulische heffende montagearm.
Maximum band breedte 1700mm.
UNIVERSELE BANDENWISSELAAR G10360D.17
Volautomatisch hydraulische heffende montagearm.
Inverter gestuurde draaisnelheid. 1-6-12 omw. p.m.
Bijvoorbeeld voor profiel opsnijden.
Verplaatsbare bedieningsconsole met Maximum bandbreedte 1700mm.
kabel
Hieldrukker, met instelbare hoek t.b.v. G10360,
652105 – 652107 - 652108
(G108A10/S) , alleen af fabriek 1e montage

Optie : bluetooth draadloze afstand
bediening voor 652105 zie prijslijst
652112 -652113

652105

652107

652108

651521

Set verlengstukken tot 56" (G108A12)

651522

Set (4x) bescherm klemstuk voor alu-velgen
(G108A1)

651510

Adapter met vergrote grip (G108A5)

651514
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DIGITAAL AUTOMATISCH VULSYSTEEM
Technische specificaties:
Aansluitspanning
: 230 volt
Vereiste persluchtdruk
: 7-12.5 bar
Max. vuldruk
: 10 bar truck program
Max. vuldruk
: 4.2 bar auto program
Overdruk instelbaar
: 0.1 tot 1.5 bar
Afwijking
: < 0.08 bar
Display 2x
: LCD 4-cijferig

Art.nr
651531

Voorzien van vloerstandaard en
Opbergvak voor ventielen etc.(GiDF)

651531
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Art.nr

VEILIGHEIDSKOOI VOOR TRUCKBANDEN
Ontworpen voor maximale veiligheid bij het vullen van
truckbanden. Kunnen worden voorzien van automatische
en digitale vulsystemen voor snel en veilig werken.
-

651533

Veiligheidskooi met digitaal vulsysteem
651535

750436

Speciale wanden met dubbele metalen tralies.
Voor en achter een deur voor een snelle toegang
Uit te breiden met automatische vulsystemen
Geschikt voor perslucht en stikstof vulsystemen

Technische specificaties:
Lx B x H binnenmaat
:1685x590x1440mm
Lengte met open deuren : 2930mm
Gewicht
: 210 kg
Veiligheidskooi voor truckbanden (Gi BOX)

651533

Banden vulinrichting, voor veiligheidskooi, gemonteerd
af fabriek. (Gi BOX A1)

651534

Digitaal automatisch vulsysteem, voor veiligheidskooi,
gemonteerd af fabriek. (Gi BOX A2)

651535

Zeer nauwkeurig, snel en eenvoudige bediening.
Volautomatisch met overdruk functie.
Kan worden gebruikt in combinatie met stikstof
vulsystemen.
Instelbaar in BAR, Kpa en PSI
- Geef de gewenste vuldruk in.
- De vuldruk verschijnt op het 1e scherm
- Druk de vulknop in.
- De vuldruk voortgang verschijnt op het 2e scherm
- Tevens voorzien van een overdruk functie
- Alle functies gaan vergezeld van een akoestisch
signaal.
Technische specificaties voor trucks:
Aansluitspanning
: 230 volt
Vereiste persluchtdruk
: 9.5-12.5 bar
Max. werkdruk
: 12.5 bar
Max. vuldruk
: 9.5 bar
Overdruk instelbaar
: 0.1 tot 1.5 bar
Afwijking
: < 0.08 bar
Display 2x
: LCD 4-cijferig
HYDRAULISCHE LIFT VOOR VRACHTWAGEN
WIELEN
Maakt het zware werk bij het verwisselen van
vrachtwagen wielen een stuk eenvoudiger. Hydraulische
handpomp met een hefvermogen van 700kg
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