Prospekt

PROMAXX FORCE
1120
Je nově koncipovaný automatický stroj pro montáž a
demontáž pneumatik kol osobních a závodních vozidel. Je
vybaven paralelně se odklápějícím patentovaným
montážním ramenem s pamětí pro montáž a demontáž kol
stejných rozměrů. Rameno se odklápí souběžně se zadním
ramenem a šetří tak místo, které je potřebné pro odklon
celého montážního sloupu. Speciální montážní hlava LNL,
umožňuje montáž a demontáž pneumatik bez použití
montážní páky nebo s ní, dle volby obsluhy. Multifunkční
stlačovací kotouče eliminují případné poškození ALU disků
a umožňují postupné a šetrné stlačení patek pneumatiky
v horizontální poloze.
Promaxx Force 1120 má nový systém upínání kol za
střed, ten urychluje a zjednodušuje jejich upevnění. Stroj
je vybaven pneumatickým zvedákem kol a bočním
ramenem se speciální koncovkou schválenou asociací
WDK pro práci s pneumatikami UHP a Run-Flat. Huštění
pneumatik je ovládáno pedálem. Konstrukce stroje se
vyznačuje vysokou pevností a robustností.

Technické údaje:
průměr disku
max. šíře disku
max. průměr kola
max. váha kola
pracovní tlak
otáčky kola
elektromotor
příkon
rozměry
váha

12“ – 30“
16“ (410 mm)
47“ (1200 mm)
80 kg
10 bar
6 -12 ot. / min
400 V 50 Hz 3Ph
0,75 kW
1390 x 1140 x 1770v mm
395 kg
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Standardní výbava: pevné hustící zařízení, kovová montážní páka, redukční kroužek, speciální svěrka pro
UHP a Run-Flat, sada pryžových krytek, plastová páka, plastové krytky montážní hlavy, plastové krytky
středícího kuželu, pryžová deska centrálního upínání, plastová krytka srážecí lžíce.

Objednací číslo: 519 3000

Příslušenství na objednávku:
519
519
519
519

3034
3035
3035
3038

nástavec upínání moto
sada pro upínání kol dodávkových vozů do průměru středového otvoru 190 mm
sada pro upínání kol dodávkových vozů do průměru středového otvoru 220 mm
upínací kónus pro kola se středovým otvorem 75 – 145 mm
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