AUTORYZOWANYCH STACJI
OBSŁUGI ASO

Montażownica opon VAS 741 043 / GP

(URZĄDZENIA OEM)

Montażownica z certyfikatem VAS do opon tradycyjnych, UHD i Run Flat. Nisko
osadzony stół do montażu opon w samochodach sportowych. Dla serwisów
ogumienia sieci dilerskich

MODEL
VAS 741 043 / GP

TYP POJAZDU
Osobowy

1. SmartSpeed
2. Easymont ® pro - pneumatyczny asystent montażu/demontażu
3. Pneumatyczna łyżka odpażająca
4. Pistolet do pompowania sterowany pedałem
5. Inflator (tylko VAS 741 043 / GP)

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).
Precyzyjne pozycjonowanie głowicy montażowej ułatwia pneumatyczne
sterowanie głowicą w pionie. Pneumatyczne odchylanie i powrót kolumny
montażowej sterowane pedałem. Pneumatyczna blokada pozycji głowicy
montażowej przełącznikiem.
Pneumatyczny asystent montażu/demontażu Easymont® Pro do obsługi szerokich
opon ze sztywnymi ściankami bocznymi (niskoprofilowych) oraz opon PAX, CSR,
RFT, eufori@, EMT, DSST, SSR i ZeroP. Niezbędny przy montażu opon RunFlat. Easymont® Pro składa się ze sterowanych pneumatycznie:
głowicy montażowej i rolkowych popychaczy. Dodatkowa głowica przytrzymuje
oponę w zagłębieniu montażowym felgi, a rolkowe
popychacze pomagają delikatnie oddzielić oponę od felgi lub ugiąć stopkę opony
poniżej rantu w celu wygodnego ustawienia głowicy montażowej.
Felga mocowana jest do stołu 4 samocentrującymi szczękami z dwoma
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siłownikami (30–40% mocniejszy docisk w porównaniu z jednym siłownikiem).

ul. Marynarki Polskiej 55E

Możliwość chwycenia felgi od zewnątrz lub od wewnątrz.
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Technologia SmartSpeed wykrywa nadmierne naprężenia opony i automatycznie
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redukuje prędkość obrotową stołu. Kiedy naprężenia opony zmaleją, prędkość
wzrasta do 20 obrotów/min. Nigdy więcej uszkodzonych opon!

58 76 16 500

SPECYFIKACJA
Montażownica opon VAS 741 043 wyposażona jest w pneumatyczną łyżkę

Inflator

odparzającą do mocno zapieczonych opon, pistolet do pompowania z

Mocowanie

manometrem i ergonomiczną skrzynkę na narzędzia.

felgi:

Model VAS 741 043/GP posiada sterowany pedałem inflator.

Zewnętrzne
mocowanie

TAK
12" – 24"

12" – 24"

felgi:
Maks.
szerokość

14"

felgi
Maks.
szerokość

15"

opony
Maks.
średnica

1000 mm

opony
Maks. waga
opony

70 kg

Szerokość
łyżki

410 mm

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

1350×1800×1920
mm
392 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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