AUTORYZOWANYCH STACJI
OBSŁUGI ASO

Montażownica opon VAS 741 079

(URZĄDZENIA OEM)

Bezłyżkowa, półautomatyczna montażownica z certyfikatem VAS do montażu i
demontażu opon tradycyjnych, UHD i Run Flat. Montaż opon na felgach do 30'. Dla
serwisów ogumienia sieci dilerskich

MODEL
Montażownica opon VAS 741 079

TYP POJAZDU
Dostawczy
Osobowy

1. PowerMONT™ - system bezłyżkowy
2. SmartSpeed
3. CENTER CLAMP
4. ESBD - dyski odpażające do opon niskoprofilowych
5. Opony Run-Flat, PAX, UHP, Off-road i koła CSR/BSR
6. Podnośnik kół
7. Pneumatyczna łyżka odpażająca
8. Inflator sterowany pedałem

Montażownica przeznaczona do montażu i demontażu opon tradycyjnych, RunFlat, UHP, Off-road. Obsługa kół z systemami bezpieczeństwa PAX/CSR/BSR
(ochrona przed skutkami związanymi z nagłym ubytkiem powietrza w kole,
złapaniem gumy).
PowerMONT™ – w pełni automatyczny, bezłyżkowy system montażu/demontażu
opony. Elektronicznie pozycjonowany palec montażowy, automatycznie wyciąga
stopkę opony spod rantu felgi, precyzyjnie utrzymując bezpieczną odległość od
felgi. Nie występuje ryzyko uszkodzenia felgi przez błąd pracownika.
Felga mocowana jest do stołu przez otwór centralny, co zapobiega ryzyku jej
uszkodzenia za pomocą szybko centrującej nakrętki CENTER CLAMP.
Wygodna praca z oponami niskoprofilowymi dzięki technologii ESBD. Dwa dyski
(jeden nad i jeden pod oponą) z elektronicznie sterowanym kątem nachylenia w
stosunku do opony, pozycją i synchronizacją, precyzyjnie oddzielania stopkę
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opony od rantu felgi.
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Technologia SmartSpeed wykrywa nadmierne naprężenia opony i automatycznie
redukuje prędkość obrotową stołu. Kiedy naprężenia opony zmaleją, prędkość
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wzrasta do 20 obrotów/min. Nigdy więcej uszkodzonych opon!
Montażownica opon VAS 741 077 wyposażona jest w podnośnik kół o wadze do
70kg z systemem łatwego podawania koła na stół montażowy, pneumatyczną
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SPECYFIKACJA
łyżkę odparzającą do mocno zapieczonych opon oraz lustro do obserwacji opony
od dołu.

Mocowanie
felgi:

12" – 30"

Zewnętrzne
mocowanie

-

felgi:
Maks.
szerokość

13"

felgi
Maks.
szerokość

15"

opony
Maks.
średnica

1200 mm

opony
Maks. waga
opony

70 kg

Szerokość
łyżki

-

odparzającej
Wymiary
(wys. x szer.
x gł.)
Waga

1490×1870×1880
mm
420 kg

Ciśnienie
sprężonego

8-12 bar

powietrza
Zasilanie
Prędkość
obrotowa
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230 V, 1 ph 50/60
Hz
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