
WIMAD Wyposa żanie serwisów samochodowych  PROSPEKT 
 
 WIMAD 

  

A 

WWW.WIMAD.COM.PL TEL./FAX: 71 346 66 26 
Publikacja ta nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i ma charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w zakresie modyfikacji 
produktów. Kolory przedstawione mogą różnić się od oryginałów. Za ewentualne błędy w druku firma nie ponosi odpowiedzialności. 

 

URZĄDZENIE DO MONTAŻU I DEMONTAŻU OPON  
 
 

 

Urządzenie do montażu i demontażu opon motocykli, samochodów 
osobowych i dostawczych typu „półautomat”, obsługujące ogumienie na 
obręczach o średnicy od 10” do 20” (przy maksymalnej średnicy koła 
1000 mm) i szerokości do 12,5”. 

 

Kolumna pionowa mocowana do obudowy 
na stałe, głowica montażowa przystawiana 
z boku do obręczy, jej regulacja jest 
możliwa w niewielkim zakresie w 
płaszczyźnie poziomej oraz w pionie. 
Blokowanie położenia za pomocą rygli 
mechanicznych. 

Stół montażowy przygotowany do uchwytu 
szczękami, wewnętrzną ich powierzchnią, 
obręczy o średnicy do 17,5”. 

Zbijak boczny obsługiwany pedałem, 
o dużej sile (2,5 t). 

Jedna prędkość stołu montażowego. 
Do napędu zastosowano silnik elektryczny 
230 / 400 V. 
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DANE TECHNICZNE 
Zakres uchwytu felgi zewnątrz 10"-17,5" 

Zakres uchwytu felgi wewnątrz 12"-20" 

Maksymalna średnica koła 1000 mm (39") 

Maksymalna szerokość koła 320 mm (12,5") 

Nominalne ciśnienie pracy 10 bar – 140 psi 

Siła zbijaka przy nominalnym ciśnieniu 2500 kg 

Napęd stołu - silnik elektryczny 230 / 400 V – 3 fazy 

Moc silnika 0,55 kW 

Maksymalna siła szczęk stołu 1200 Nm 

Maksymalna ciśnienie zasilania 10 bar / 140 psi 

Maksymalne ciśnienie pompowania 3,5 bar / 60 psi 

Wartość ciśnienie przy którym otwiera się zawór bezpieczeństwa 4 bar / 60 psi 

Poziom hałasy generowanego przez urządzenie << 70 dB 

Waga netto 165 kg STD 

 

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE  
  
 
 
 
 
 
 
  
 

23 007 
SPECJALNY ODBIJAK 

DO OPON NISKOPROFILOWYCH 

23 010 
NAKŁADKI NA SZCZ ĘKI DO KÓŁ MOTOCYKLOWYCH 

23 012 
ZESTAW B OCHRONNY DO FELG ALU  


