WIMAD Wyposażanie serwisów samochodowych

PROSPEKT
HOFMANN MEGAPLAN

MONTAŻOWNICA DO KÓŁ

Urządzenie do montażu i demontażu opon bezdętkowych samochodów
ciężarowych i autobusów na felgach o rozmiarach 14-26” przy
maksymalnej średnicy koła 1200 mm i jego szerokości 780 mm.

Mocowanie koła jest realizowane na otworze centralnym obręczy z wykorzystaniem
stożków, flansz oraz nakrętki montażowej.
Głowica montująco–demontująca obsługiwana ręcznie, jest wyposażona uchwyt
umożliwiający montaż jednego z dwóch narzędzi: rolki lub talerza przeznaczonych
tylko do opon bezdętkowych.
Głowica chwytna z jedną prędkością obrotową, sterowanie pracą przy użyciu panelu
sterującego na wahadłowym ramieniu.
Napęd głowicy chwytnej to silnik o mocy 1,5 kW, natomiast układu hydraulicznego
ma moc 0,75 kW.
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.
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Dane:

Megamount 351
Wysokość
Szerokość
Głębokość

Wymiary

1160 mm
1500 mm
1330-1570 mm

Zakres średnic obsługiwanych obręczy

14"-26"

Maksymalna waga obsługiwanego koła

1500 kg

Maksymalne wymiary obsługiwanego koła
Parametry silnika napędzającego pompę hydrauliczną
Parametry silnika napędowego głowicy chwytnej

średnica
szerokość

1200 mm
780 mm
0,75 kW / 230/400 V / 3 fazy
1,5 kW / 230/400 V / 3 fazy

Ciśnienie w układzie hydraulicznym

0÷130 bar

Siła przy zbijaniu opony z obręczy

1865 kg

Hałas emitowany przez urządzenie

< 70 dB

Waga netto

400 kg

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:
Para skręcanych klamer ułatwiających zbijanie
stopy opony lub pierścienia.

Klamra do montażu opon na felgę aluminiową.

Dodatkowa rolka do montażu i demontażu opon
bezdętkowych z uchwytem mocowanym w
supporcie wzdłużnym.

Tradycyjna głowica montująco-demontująca,
podwójna, dla opon dętkowych i bezdętkowych.
W komplecie łyżki do demontażu pierścieni oraz
wspomagania zbijania opony.
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