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Növelje ügyfelei elégedettségét 
vibráció diagnosztikával!

Elérhető modellek: 
HUNTER GSP 9700, GSP 9600, 
GSP 9600 HD

Kedvező pályázati 
és finanszírozási lehetőségek!

WESZTI

az asztalra lábbal nyomva a pedált és  
megfogatom a kereket. Itt követ-
kezik a gumisok által kevéssé  
kedvelt munkafolyamat, erős oldalfalú  

abroncs esetén bepasszírozni a 
szerelővasat majd jöhet a  szkander. 
Erre ad megoldást az L-L rendszer. 
Maga a rendszer egy speciális fejből 
áll, amelynek lényege egy középről  
kinyúló ujj. Ez az ujj az abroncs alá  
nyúlik és felhúzza azt. Ezt követően a 
felni folyamatos forgatásával lefejti a  
gumit a felniről. Gyakorlatilag az 
L-L rendszer egy automatikus 
szerelővasnak felel meg, így nincs  
szükség szerelővas használatára. 
Maga az abroncs visszaszerelése sem 
jelent gondot, mivel a fejben lévő ujj a  
visszaszerelésnél is segíti a szerelőt. 
Amennyiben nagyon extrém kerék 
szerelését végezzük a TC 522 L-L  
és TC 528 L-L kiegészíthető  
segédkarral. Ez akár a vásárlást 
követően később is telepítésre kerülhet 
a kerékszerelő gépen. A gépek továbbá  
kiegészíthetőek a Crab 99-cel amely 
egy praktikus kerék emelő szerkezet 
a nagy tömegű abroncsok könnyed 
emelése érdekében.

További információval kapcsolatban  
látogasson el a www.weszti.hu–ra, 
vagy hívja a +36(30)283-8159–es 
számot.

� Speciális L-L rendszer
Crab 99 – kerék emelő szerkezet �

Természetesen az „L-L” azaz „Lever Less”-nek 
van egy  eredeti jelentése, ez pedig a szerelővas 
nélkül. Azonban maga a szerelővas nélküli kerék-
szerelés nem új dolog. Hogyan lesz ebből a Le-
ges-Legjobb kerékszerelő gép?

L-L azaz a Leges-Legjobb 
kerékszerelogép

Új fejlesztésű állítható, 
önközpontosító megfogó
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 �  M&B TC 528 L-L
� M&B TC 522 L-L

� TecnoArm – kiegészítő segédkar

Rengeteg olasz gyártó jelent meg az 
elmúlt években különböző szerelővas 
nélküli kerékszerelő géppel. Kiváló 
megoldások születtek, nagynevű 
gyártók képzett mérnökei precíz 
munkájának köszönhetően. Azonban 
ezeket a  szerelővas nélküli gépeket 
látva egy dolgot nem gondoltak végig 

a gyártók. Ez pedig a PRAKTIKUM.  Az 
M&B  viszont csak olyan fejlesztésen 
törte a fejét amely megvalósítja ezt a 
PRAKTIKUMOT. A szerelővas nélküli  
kerékszerelő gépek gyártmánytól és  
típustól függetlenül a következőképpen 
működnek. Felteszem a kereket,  
amit központosan fogatok meg,  
hasonlóan, mint ahogy a kereket 
egy kiegyensúlyozóra tenném, csak 
nem függőleges, hanem vízszintes  
irányban. Még a megfogás is egy 
menetes rúdon gyorsszorító anyával  
történik. Ezt követően különböző  
segédkar együttessel elkezdem  
lefejteni a gumit a felniről. Egy  
gumisnak, aki évek óta űzi a gumis 
szakmát gyakorlatilag teljesen újra 
kell tanulnia egy gép használatát.  
Természetesen a tanulás  
elengedhetetlen a mai világban. 
A probléma inkább a következő, a 
műhelyben van egy vagy két úgymond 
hagyományos automata kerékszerelő  
gép és egy szerelővas nélküli. A  
megszokott rutin mozdulatok nem 
alkalmazhatóak a szerelővas nélküli 
gépre, ezért hosszú évekbe telne  
hogy  a műhelyben dolgozó minden 
szakember úgy használja a gépet mint 
amivel már évek óta dolgozik. Erre  
a problémára ad megoldást az M&B 
TC 522 L-L és TC 528 L-L. A TC 522 és 
TC 528 két automata kétsebességes 
kerékszerelő. Mivel két mozdulat van, 
amit minden gumis szerint  gyorsabb 
egy automata kerékszerelőn elvégezni 
– mint egy szerelővas  nélkülin – ez 
pedig az abroncs törés  és a megfogás.  

Ezeket mivel a TC 522 és TC 528  
automata szerelőgépek ugyanúgy 
végezzük, mint bármelyik automata 
géppel. Gyorsan az  abroncs törővel 
megbontom az abroncsot, felteszem 
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