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Prémium kategóriás szuperautomata,
szerelővas nélküli kerékszerelőgép

Hunter TCX 525DGP-2-3-5

Prémium kategóriás szuperautomata kétsebességes kerékszerelőgép

Speciálisan kialakított szerelőfej
a gyors pontos abroncs le és
felhelyezés érdekében

Hunter Auto 34

Szerelhető kerék szélesség: 3”- 16”

■ Szerelővas nélküli kerékszerelés
■ Speciális szerelőfej az abroncs szereléséhez
■ Bármilyen defekt tűrő abroncs egyszerű és gyors
szereléséhez fizikai megterhelés nélkül
■ Egyszerű kezelés a vezérlő joystickról
■ Kerékemelő a nagy tömegű kerekek gyors és könnyedén
kivitelezhető emeléséhez
■ Extra méretű 34” kerekekig
■ Rendkívül gazdag alapfelszereltség

Hunter TCX 550BPS-2-1-U
Extra méretű , kerekek (24”)
megfogása adapter nélkül

Alátéttel ellátott szerelő
pofák a hosszú élettartam
végett, továbbá erőteljes
dupla munkahengeres
megfogás a biztonságos
kerékrögzítésért

Rendelhető IT verzióban
puffer tartállyal

Beépített tömlőbefúvó
a problémás abroncsok
felfújásához

Rendkívül gyors forgatás
lábpedálos vezérléssel

Robosztus géptest
intenzív használatra

Extra erős abroncs
lenyomó 30 800 N
(10 baron)

Kétsebességes forgatás:
Sebesség kapcsolás egyszerűen
a pedál megnyomásával

■ Opcionális
segédkar
a
defekttűrő abroncsok egyszerű
és gyors szereléséhez.

■ Rendkívül gazdag
alapfelszereltség

Prémium kategóriás automata kerékszerelőgép
■ Az
automata
kerékszerelők
újragondolásából
megszületett a forradalmi kerékszerelő. A kerékszerelő fej
az automata gépekéhez hasonlóan 90 fokban helyezkedik
el a szerelendő abroncsra. Ezt követően a torony oldalra
forog ki a maximális helytakarékosság elérésére.
■ Beépített puffer tartály a problémás abroncsok felfújásához
■ Állítható szerelőasztal a szerelőoszlop minimális terhelése
céljából
■ BPS segédkarral ellátva a defekttűrő abroncs egyszerű és
gyors szerelésére
■ Alátéttel ellátott szerelő befogó pofák a hosszú
élettartamért, továbbá erőteljes dupla munkahengeres
megfogás a biztonságos kerékrögzítés érdekében
■ Kétsebességes forgatás, a kapcsolás egyszerűen a pedál
megnyomásával történik
■ Extra méretű 28” kerekekig
■ Rendkívül gazdag alapfelszereltség

Hunter TCX 640

Prémium kategóriás tehergépjármű kerékszerelőgép
■ Alkalmazható tehergépjárművek, buszok, földmunkagépek kerekeihez
■ Rendkívül masszív géptest intenzív használatra
■ Kétsebességes motor a gyors munkavégzéshez
■ Extra erős hidraulika motor az erős oldalfalú abroncsokhoz
■ Mobil vezérlő a kényelmes munkavégzés megválasztása
céljából
■ Max. befogható felni: 14”-56”
■ Max. kerék súly: 1600 kg

